
?%Zi

3JKj#f



UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY

WILLIAM H. DONNER

COLLECTION

purchased from

a gift by

THE DONNER CANADIAN

FOUNDATION







PISMA
JOZEFA BOHDANA ZALESKIEGO.



WYDAWNICTWA KSIGARNI

GUBRYNOWICZA I SCHMIDTA
Asnyk, Adam (El...ly) Poezje 2 tomy.

Dr. Antoni J. Tadeusz Leszczyc Grabianka, Starosta Liwski. Opo-
wiadanie historyczno.

Baucki, II. Biay murzyn, powie.
Biliski, Dr. J. Skarbowo,
Bodzantowicz, K. S. Opowiadania historyczne.

1.) "Wieczór przy kominku. 2.) Fatum. 3 ) Muszkieter. 4.) Sierota,

wspomnienie z przeszoci. 5.) Opowiadanie pani stranikowej. 6.) Pan
Gajeski, gawda szlachecka. 7.) Kasper Cieciszowski, arcybiskup
mohilowski i metropolita caej Rosyi.

Bolesawita, B. Hybrydy, powie wspóczesna.
— Król i Bondarywna, powie historyczna.
— Pamitnik panicza.
— Dziennik Serafiny.
— Nad modrym Dunajem, Nowella.

Buawa, E. Karliscy. Tragedya w 5. odsonach.
— Joanna Grey. Obraz tragiczny z XVI. wieku w 5. odsonach.

Bykowski, P. Syn Znajdy, Powie ukraiska.
Chdowski, K. Sylwetki spoeczno.
•Je,' J. J. Ostapek. Ustp z przeszoci emigracyjnej.

Kaczkowski, Karol. Wspomnienia 1S08—1831 z papierów pozostaych
po . p. K. K, genera sztnbs - lekarzu wojsk polskich, uoy T. O.

Orzechowski, 2 tomy.
Kraszewski, Kajetan. Koniuszyc Brzeski. Opowiadanie.
Krasiski . Pisma. Wydanie z przedmow Stanisawa hr. Tarnow-

skiego, 2 tomy.
Lam, J. Z gbi morza. Powie z angielskiego K. Dickensa.

— Wielki wiat Capowic. Powie.
emcke, K. Estetyka, 2 tomy.
Kiiske, X. Cudzoziemcy w Polsce. Podróe i pamitniki.
Listy Tadeusza Kociuszki zebrane i wstpem objanione przez L. Sie-

mieskiego.
Listy Juliusza Sowackiego 1830—1818 2 tomy.
Marrene, W. Bkitna ksieczka. Powie.
Mickiewicz, Adam. Dziea Wydanie zupene przez dzieci autora

dokonane, 4 tomy.
Opowiadania historyczne Dr. Antoniego J. l tom.

1.) Pod Póksiycem. 2.) Ksi Sarmacji 3.) Odwiedziny monarsze.
4 ) Na kresach. 5.) Dwór Tiilczyski. 6) Losy piknej kobiety.

7.) Tynna w kocu XVIII wieku.
Pamitnik damy polskiej z XVIII, wieku.
Patzig. Praktycany gospodarz, tum. z niem. J. Turczyriski.

Stadnicki, K. Olgierd i Kiejstut_ synowie Gedymina. W. ksicia Litwy.
Wilkoska, P. Na teraz. Powie.
Winiewski, Sygurd. Dziesi lat w Australii. Wspomnienia z po-

dróy, 2 tomy.
Wspomnienia Konst. Wolickiego, z czasów pobytu w cytadeli warszaw-

skiej i na Syberji.

Zakrzewski, W. Powstanie i wzrost reformacji w Polsce.

Zawadzki, B. Mikoaj Rej z Nagowic.

Do drnkn przygotowane

:

Dziea Juliusza Sowackiego. Piorwsze krytyczne wydanie przej-
rzane przez prof. dr. A. Maeckiego.

Pamitniki Paska. Wydanie nowo krytyczno, prz ejrzane przez prof.
Dra. Wclewskiego.

Kiemcewicz", J. Jan z Tczyna, Powie historyczna.



PISMA
JOZEFA BOHDANA ZALESKIEGO.

^Wydanie zbiorowe przejrzane przez autora.

TOM III.

£»«*»<#-

LWÓW
Nakadem ksigarni

GUBRYNOWICZA i SCHMIDTA
Plac w. Ducha 1. 10.

1877.



.

PCr
l/Si

im
t.3



PIENI SERBSKIE

SPOLSZCZONE.





Pieni Ludu — jedwabniki!

Przdza na wiatr — lnica — lekka
;

Kto jej doda kwietnej krasj-.

Umaluje — zlotem przetka,

I na wieczne, wieczne czasy,

Adamaszki i atasy

:

Na królewskie gdzie pokoje

,

A na dziewic wszj-stkich stroje.

B Zaleski. Tom III.





Kraje objte panowaniem rzymskiem pod ogólnem

nazwiskiem prowincji Illyrji i Mezji, od niepami-

tnych czasów byy zaludnione przez Sawian. Najcie

barbarzyców czsto ich spychao z równin w góry,

i w wielu miejscach zacierao lad ich imienia. Wszake
lubo zmieszani z przychodniami, i przycinieni przez

nich, nieraz zdoali otrzsn si z jarzma. Tak na-

przód midzy rokiem 637 a 640, Horwatowie wytpili

swoich ciemizców Awarów, tak póniej Serbowie

zajanieli po upadku przemocy bugarskiej. Lud ko-

czowniczy Bugarów przyby z nad Donu, jeszcze

w wieku IV., mia swój rzd udzielny, rozszerzy si

potem nad Dunajem, zdoby Modawj, Wooszczyzn

i ziemi Siedmiogrodzk. Narody sawiaskie tak da-

lece zespoliy si z Bugarami, e po wprowadzeniu

chrzecijastwa nie wida ju Bugarów pierwotnych,

a zlani z nimi Sawianie staj si pod tern nazwi-

skiem strasznymi carstwu Wschodniemu, w wieku IX.

oblegaj Carogród. Ale wkrótce nastpi cesarz Bazyli,

zwany Morderc Bugarów, i po trzydziestoletniej wojnie
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(981 — 1019) prowadzonej z niesychanem okrucie-

stwem, zniszczy królestwo Bugarskie. Jedna tylko

czstka tego pastwa zachowaa niejak niepodlego.

Pisarze ówczeni i wszyscy niemal badacze póniejsi

utrzymuj, e pierwsze Ksigi Cerkiewne uoone byy

w kraju Bugarów, w Mezji, Macedonji i Tracji.

Najdawniejsza wzmianka o Sawianach, jako o na-

rodzie niepodlegym, ukazuje si za czasów Justy-

niana. Nauczyciel tego Cesarza, Teofil, powiada nawet

e wychowanie jego, pochodzio z rodu Slawiaskiego.

Potwierdzaj to imiona tak samego Justyniana, jako

te jego ojca i matki. Cesarz ten midzy swoimi

ziomkami Upraw7 da albo Wpraw da zwany, co wy-

chodzi zupenie na imi J u s t i n i a n u s. albowiem

aciskie wyrazy jus, justitia, odpowiadaj sawia-

skim praw7 da, goska za ty jest zwyczajnym w wielu

jzykach przydechem. Ojciec Justyniana w jzyku

tracko-frigijskim mianowany Sabbatius, Sabbatios, lub

Sabbazios, w ojczystym nazywa si Istok, Wostok
po rusku, Wschód po polsku; matka miaa imi

wyranie sawiaskie B i g 1 e n i c a czyli W i g 1 e n i c a.

Serbowie usadowieni nad brzegami Dunaju, zo-

stawali w cigych stosunkach z Grekami, i byli

rzdzeni przez tak zwanych upanów. Grecy po-
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trafili rozcign nad nimi swoje zwierzchnictwo i mia-

nowali od siebie wielkich upanów, których rzadko

kiedy suchali upanowie inni. Okoo roku 1 120 wst-

pi na stolic serbsk Bela Urosz, protoplasta domu

Nemania, przez niejaki czas janiejcego w tych stro-

nach. Po nim widzimy Stefana, który za pomoc

cesarza Wschodniego ogoszony zosta wielkim upa-

nem. Ten Stefan Nem a nic z mia trzech synów.

Najstarszy z nich Sawa powici si yciu zakon-

nemu, by pierwszym arcybiskupem serbskim, i w po-

daniach krajowych synie jako aposto swojej ojczyzny.

redni take Stefan zwany Perwowenczan, to

jest pierwszy koronowany, obj rzdy po ojcu; naj^

modszy Wuk dosta w udziale cz osobn. Roz-

mnoony póniej na wiele gazi ród Urosz ów czyli

Nemaniczów, toczy midzy sob nieustanne boje.

Historja tych zapasów bardzo jest podobna do hi-

storji wojen domowych w Sawianszczynie pónocnej.

Wielcy upanowie cayli ksita tutejsi trzymaj si

czstokro religji przeciwnej; nie wida jednak y-

wiou pogaskiego, wystpuj tylko na scen dwa

róne wyznania
,
greckie i rzymskie , a caa rzecz

idzie o wadz, o przewag. Jedni z nich tedy szu-

kaj podpory w Carogrodzie, drudzy w Rzymie, cza-

sem niektórzy staraj si mie namaszczenie i od pa-

piea i od patryarchy, eby si wzmocni z obu stron^
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albo rozdwojenie pogodzi. Przytem trwaj cigle na-

paci, zdrady i morderstwa. Syn strca ojca z tronu;

ojciec kae wyupi oczy synowi, lub zamyka go

w klasztorze; brat zabija brata, albo maoletnie jego

dzieci. Sowem, powtarza si tu obyczaj polityczny

Carogrodu, i caa ta historja, mona powiedzie, jest

wieczna kopj upadajcego cesarstwa greckiego. Na-

koniec w wieku XIV. jeden z potomków Urosza Ste-

fan Duszan Silny, wyniós si potniej nad in-

nych, ogarn wszystkie upastwa, posiada Bonj,

Bulgarj, Macedonj, Albanj, Siedmiogród, Dalmacj,

hodowa miasto Raguz, mianowa si carem i za-

myla nawet, przybrawszy tytu cesarza Greków

i Tryballów, opanowa Konstantynopol.

Ale car Duszan, zabójca swojego ojca, nie zdoa
zapewni panowania nastpcom. Syn jego zosta za-

mordowany przez jednego z monych, a carstwo serb-

skie wkrótce zniszczyli Turcy.

Dzieje rodziny Nemania, od przodka jej Urosza,

który istotnie jest wielkim, i bardzo przypomina owego

króla panujcego na wyspie Riigen, a do mierci osta-

tniego jej potomka, stanowi cykl poetyczny, opiewany

przez wszystkich glarzy serbskich. Dlatego te
trzeba obezna si, z temi dziejami i rzuci okiem na
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historj walki przeciw Turkom, mianowicie za Amu-

rata, który gra szczególn rol w tej poezji.

Co jest najbardziej zajmujcego w dziejach Sa-

wian naddunajskich, to jakiemy ju nadmienili, przy-

wizuje si do historji domu Nemania, który od koca

wieku XI., przez cay wiek XII, XIII. i XIV. nawet,

utrzymywa w tych stronach jedynie niepodlege pa-

stwo slawiaskie. Bulgarowie bowiem upadli w wieku

XI, Madiary zachowali swoj narodowo uralsk i nie

zmieszali si ze Sawianami, pokolenia za Czarno-

górców i miasta nadmorskie, lubo zkdind zasuguj

na uwag, pod wzgldem politycznym nie miay zna-

czenia: sama tylko Serbja reprezentowaa Sawiau

nad Dunajem.

Najpotniejszy z jej wadzców Car Duszan,

wychowany w Konstantynopolu, chcia swoje pastwo

urzdzi na sposób bizantyski. Usiowa zaprowa-

dzi hierarchj rzdow i cis etykiet dworu. Bra

przytem niektóre instytucje z Zachodu , tak np. usta-

nowi order w. Stefana. Opiekowa si handlem, na-

da wielkie przywileje miastu Baguzie. Wziwszy

tytu cesarza Greków, zamyla o podbiciu Konstan-

tynopola, ale mier nie dozwolia mu speni tego

zamiaru. Umar w r. 1358, zostawujc maoletniego
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syna i rozlegle pastwo podzielone ua wiele czci,

bo naczelnikom kraju nada by dostojestwo królew-

skie. Naczelnicy ci, raz obdarzeni prawem noszenia

botów czerwonych, co oznaczao panujcych, nie chcieli

ju, jak powiadali, chodzi boso i przestali sucha

Cara. Najmoniejsi z tych wassalów, Jug, rzdzca

Akarnanji i Macedonji, Wukaszyn pónocnej , a azarz

Grebilanowicz pónocno-zachodniej Serbji , wypowie-

dzieli posuszestwo carowej Helenie, wdowie Duszana

mieszkajcej w dzielnicy Wukaszyna, i cigle kócili

si midzy sob. Nakoniec Wukaszyn zabi modego

Urosza, i tym sposobem zgas ród Nemaniczów r. 1368.

Kiedy si to dziao, Turcy wtargnli do Europy.

Cesarze greccy nazwyczajeni juz wzywa sobie w po-

moc barbarzyców, powoywali naprzód Bugarów,

popenili potem nieroztropno, otwierajc bramy swe-

go pastwa Turkom. Z tak flot wojenn, jak oni

jedni mieli natenczas w Europie, mona byo atwo

wzbroni tego wstpu; ale zaufali zbytecznie murom

Carogrodu. Zdawao si rzecz niepodobn, eby hor-

dy konne mogy zdoby miasto doskonale utwierdzone

ogromne, ludne, i osadzone wojskiem wywiczonem.

Wkrótce jednak ta ufno pokazaa si by zgubn;

Grecy szukajc ratunku obrócili si ku Serbom, Na-

czelnicy serbscy, Jug azarz i Wukaszyn wiedli im
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w pomoc znaczne siy, ale Amurat na czele lepszego

wojska zaskoczy '.im drog niedaleko Taganrogu

i zniós ich do szcztu. Jug i Wukaszyn polegli,

azarz uratowa si ten raz, i niedugo potem zosta

obwoany królem Serbji, lecz w omnacie lat póniej,

Amurat urzdziwszy si w Azji, wyldowa znowu

na brzeg europejski i zada daniny od Serbów.

azarz rozesa we wszystkie strony z prob o po-

moc i nigdzie jej nie otrzyma. Król Wgierski sam

czyhajc na Serbj. pozosta spokojirym widzem walki.

Cesarze niemieccy nie dali ani wojska ani pienidzy.

Polska bySa wtedy jeszcze od tych spraw oddalona,

i dopiero w lat dwadziecia potem wystpia na scen

w tej stronie. azarz jednak zebrawszy co móg
Albaczyków, Bugarów i Serbów stan do bojn.

Mztwo Króla i zapa jego hufców moeby zo-

stay uwieczone, ale na nieszczcie wkrada si

niezgoda pomidzy wodzów. Dwaj ziciowie azarza,

najcelniejsi rycerze i panowie serbscy, Miosz Obilicz

i Wuk Brankowicz powanili si zawzicie z przy-

czyny on swoich. Wuk powodowany gniewem i zem-

st uknowa zdrad, a majc ju porozumienia z su-

tanem, rzuca potwarze na Miosza i chcia uczyni go

podejrzanym o t zbrodnie. Miosz nic nie odpowiedzia

na zarzuty i obelgi, ale w nocy poprzedzajcej bitw
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wziwszy dwóch towarzyszy wyszed cicho z obozu,

oznajmi si straom tureckim jako odstpca swoich,

i zaprowadzony do namiotu sutaskiego, kiedy Amu-

rat przyjmowa go z radoci, on utopi mu nó
w brzuchu. Bronic si potem mgnie , wielu pooy
trupem nim sam rozsiekany zosta. Czyn ten boha-

terski na nic si nie przyda. Owszem wojsko Miosza

syszc uprzednio rozsiewane przeciw niemu pogoski,

a nie wiedzc co si z nim stao, zachwiao si i stra-

cio serce. Wuk w chwili najwaniejszej uszed ze

swojemi hufcami z pola bitwy, azarz po dugim i dziel-

nym oporze na czele reszty, gdy ko pad pod Jiim

dosta si w rce nieprzyjació.

Historycy rozmaicie opowiadaj mier jego , ale

na najwiksz z pomidzy nich wiar zasuguje kro-

nikarz polski, znany pod nazwiskiem Janczara Polaka,

który jako janczar móg by naocznym wiadkiem

tego co si stao. Mówi on, e sutan Bajazet, syn

zabitego przez Serbów Amurata, kazawszy przepro-

wadzi króla azarza do trupów swego ojca i brata

polegego w bitwie, zapyta go gosem gronym : „Jak

miae popeni tak zbrodni! -
' Na to król azarz

odpowiedzia : ,.A jak twój ojciec i ty mielicie na-

chodzi moje królestwo ?" — Jeden wierny suga króla

nieodstpny towarzysz w boju i w niewoli, zaklina
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go eby odpowiedzia agodniej: „Królu azarze, mó-

wi, czy twoja szyja jest jak wierzba, i sdzisz, e
gowa cita znowu odróni." Nie pohamowao to je-

dnak azarza, doda nawet, e gdyby mia u boku to

czego niema, pooy by sutana przy jego ojcu i bra-

cie. Sutan kaza ci króla. Natenczas towarzysz,

jego uklkszy rozesa paszcz swój dla przyjcia

gowy paskiej; a gdy ta ju spada, rzek: „Poprzy-

sigem gow moj pooy obok gowy mojego pana,"

i nachyli kark pod jatagan, który speni jego po-

stanowienie.

Taki by zgon ostatniego króla serbskiego. Su-

tan Bajazet da potem synowi jego Stefanowi ka-

waek posiadoci ojcowskiej z tytuem despoty, Wuka
Brankowicza wynagrodzi inna czstk, wbrew jego

nadziejom osignienia caego królestwa. Dwie te dy-

nastje cigle spieray si z sob, bo potomkowie

azarza próbowali niekiedy odzyska niepodlego,,

a Brankowicze trzymali si strony tureckiej. Walka

trwaa lat 150. Serbowie musieli jeszcze prócz tego

miesza si do wewntrznych zatargów Turcji i da-

wa posiki na jej wojny Azjatyckie. Widzimy wojsko

ich w strasznej bitwie pod Ancyr, gdzie sutan Ba-

jazet zosta zupenie pobity i wzity do niewoli przez

Tatarów. Po tej klsce wspierali sutana Solimana-

przeciw jego bratu Mussie.
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Monarchowie chrzecijascy zamiast korzysta

z tego osabienia Turków i zada im cios stanow-

czy, starali si tylko kady na swój poytek obra-

ca okolicznoci polityczne i dawali pomoc to Solima-

nowi. to Mussie, to innym pretendentom do wadzy,

nie mylc bynajmniej o wydobyciu chrzecijan z rk
niewiernych. Dopiero w polowie wieku IV. pomylano

raz ostatni o wyswobodzeniu Serbów. Papie Sylwe-

ster posa by sawnego Jana Kapistrana na zwoy-

wanie wyprawy krzyowej przeciw Turkom. Kapistran

przebiega Niemcy, Wgry i kraje slawiaskie, baga-

jc w imi Boga o ratunek dla chrzecijastwa. Ale

Hussyci w Czechach, a ksita w innych miejscach

paraliowali jego usiowania. Król czeski wypdzi

go nawet z granic swoich. Wielki ten czowiek zgro-

madziwszy jednak garstki ludu polskiego, wgier-

skiego . pocign pod Belgrad i odpar Turków.

W kilka lat potem mier jego pozbawia Serbów

wszelkiej pomocy. Wdowa ostatniego despoty serb-

skiego, Helena z domu Paleologóyw wysiaa poselstwo

do Rzymu, oddajc kraj swój pod opiek papiea. Lud

pobudzony przez duchowiestwo, oburzy si na to

i woa: wolimy Turków nieli katolików; moniejsi

kraju i mieszkacy miast znakomitszych dobrowolnie

poddali si sutanowi (1459). Mahomet wszed do

Serbji. mimo warunki ugodne , kaza popali wsie
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i miasta, 200.000 ludnoci zabra do Turcji, gdzie

wszystka wygina z ndzy i godu. Cae pastwo

Serbskie, oprócz maej czstki, która póniej zostaa

ksistwem tego nazwiska zamienio si w pustyni.

Tuka jest historja Serbji podug róde bizan-

tyskich i kronikarzy obcych; ale w wieku XIII., na-

nawet pod koniec wieku XII, zachodzi rozdwojenie

midzy t historja, a podaniami narodowemi. Lud

i poeci inaczej pojmuj przeszo swego narodu.

Królowie których wymienilimy, wodzowie, o których

dzieach uczynilimy wzmiank, maj róne nazwiska

u Greków i Serbów. Niekiedy trudno pogodzi dwo-

jakie te opowiadania dziejów, a które z nich praw-

dziwsze nie mona take od razu wyrzec. Kade
w swój sposób oddaje rzecz, i ma swoj stron praw-

dziw. Kronikarze, e tak powiem, skrelaj same

rysy obrazu, poeci nawodz go ywemi farbami. Hi-

torycy obcy, odrywajc ogólne widoki polityczne od

wewntrznego ruchu narodowego, zacieraj waciwy
jego charakter, przeciwnie lud zatrzyma tylko gówne
cechy charakteru swoich bohaterów, podniósszy je

do idealnej wielkoci, w osobach ich wyrazi uczucie

narodowe; poeci wyczajc historja ojczyst z ubo-

cznych wzgldów, cieniaj niejako widnokrg, eby
atwiej mogli obj go wzrokiem wyobrani. Mona
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by porówna w tern cudzoziemskich pisarzy dziejów

serbskich do owych jeografów, co na karcie rysuj

dokadnie rzeki i góry kraju, poetów narodowych za
do malarzy przedstawujcych nam ywo wizerunek

okolic i koloryt miejscowego nieba,

Tym sposobem po upadku pastwa, kiedy ju
nie byo w Serbji ani królów, ani stronnictw politycz-

nych, ani ksiek, historja dostaa si zupenie pod

wadz poezji. Religja chrzecijaska przybraa jak
barw mitologiczn. Z jej legend, z jej cudów, z jej

witych, poeci utworzyli co naksztat Olimpu. Osoby

wybrane z dziejów, urosy potem w postacie okryte

zmylonym blaskiem. Car Duszan naprzykad, ów mor-

derca swojego ojca, czowiek dumny i okrutny, ucho-

dzi za wzór wspaniaoci i potgi. Poezja nie wspo-

mina nic o jego zbrodniach domowych, podobnie jak

Homer przemilcza wystpki familijne Atrydów, zo-

stawujc to tragikom przyszym. Ksi Jug, mao
znany w historji, jest u poetów serbskich szanowa-

nym patryarch, otoczonym dzielnymi synami, niby

drugi .Aynion ojciec wielu sawnych rycerzy. Ksi
Wukaszyn, ukazuje si jako biegy polityk i wojownik,

jako Ulises sawiaski. Król azarz przedstawia naj-

doskonalszy wizerunek rycerza i prawdziwego boha-

tera; widzimy w nim idea tamtowiecznych uczu
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chrzecijaskich. Z czystoci obyczajów, z pobonoci

i niztwa, podobny do Gotfreda de Bouillon, ma przy-

tem charakter sawiaski, lubi biesiady, piewy i prze-

pych, t stron czy si ze skonnociami swojego

narodu. Wszystko w jego historji poetycznej jest ta-

jemnicze : urodzenie, wyniesienie si, zgon. Wedle

mniemania ludu, by on pobocznym synem cara Du-

szana z kobiety wysokiego rodu, wychowa si jako

pa na dworze królewskim, i poj za on córk

sawnego Juga, któr mu ten patryarena da dlatego,

e w ksidze proroczej wyczyta to przeznaczenie.

azarz pozyska potem cze powszechn mczennika

za naród. Poeci nie wiedz o jego wziciu przez

Turków, rozumiej zawsze, e poleg na polu bitwy

i opowiadaj cuda jego niztwa.

Po tym cyklu poezji bohaterskiej, nastpuje cykl

drugi, romansowy. Przedmiotem jego s dziea i przy-

padki awanturnicze nie majce zwizku z ogóln

spraw narodu. Pojedynczy rycerze, zawsze jednak

z rodu króla azarza, tocz boje z Turkami, albo

przechodz sami na Turków, przedsibior wyprawy,

powodowani mioci, zemst, chci nabycia gonego

imienia i t. d.

Wemy najprzód jeden z poematów tego rodzaju,

opisujcy zalubiny azarza. Scena odbywa si na
B. Zaleski. Tom III. 2
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dworze króla Stefana, u którego azarz jest gierm-

kiem i po którym ma wstpi na tron.

Przez niniejsz pie historyczn azarz pierw-

szy raz wchodzi na scen poezji. O carze Stefanie

mao jest mowy w zbiorze poematów i pieni serb-

skich , które mamy ; ale zbiór ten zawierajcy

wszystkie ideay, o jakich mówilimy, powiksza si

co dzie i moe znajduj si nowe rzeczy na dope-

nienie tych jasnobarwnych obrazków. Co si tyczy

poetycznej przemiany poj chrzecijaskich w mito-

logj. tego cieniania wyobrae religijnych w sfer

zmysow i dotykaln, zaraz podamy przykad w ma-

ej legendzie pod tytuem Spór witych. wici
w poezji serbskiej maj wiele podobiestwa do bóstw

greckich, i z tego wzgldu zastanawianie si nad ni
mogoby rozstrzygn wane zagadnienia w przed-

miocie historji poetycznej Greków. Mniemano naprzy-

kad, e mitologja grecka poczyna si od Homera, e
poeci utworzyli mitologja greck. Przecie w poezji

najdawniejszej Greków wida pojcia religijne ju zu-

pene, i systema ich daleko umiejtniejsze , dalsze,

calsze nieli w Homerydach. Szuka w nich róda
mitologji, jest to tak samo jak wedle gminnych pieni

serbskich kreli pocztkow historj chrystjanizmu.

Jakeby chrystjanizm wyda si by bahym, jak jego
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wyobraenia wzilibymy nieraz za niedorzeczne i

mieszne! Jednakowo wyobraenia wzite s z re-

ligji chrzecijaskiej, tylko e po zatarciu cywilizacji

krajowej, lud zachowawszy szcztki poda, sam je

poprzerabia. Podobny stosunek zachodzi moe mi-
dzy epok Homerowsk, a czasami Orfeusza i Mu-

zeusza.

Pie serbska, o której wspomnielimy, wystawia

witych w niebie spierajcych si o podzia patron-

stwa nad rozmaitemi rzeczami. Najwitsza Matka

zblia si wtem do nich, i opowiada im nieszczcia

zasze w Indjach, co ma znaczy, w kraju jakim

bardzo dalekim. wity Eliasz zawiadujcy piorunami,

ma tu wielkie podobiestwo do Jowisza.

„Panie Boe, co za dziwy niesychane ! Czy to

grzmot, czy trzsienie ziemi, czy morze wzburzone

ryczy. Nie, nie grzmot, nie trzsienie ziemi i nie ryk

morza ; ale wici w niebie dziel si patrostwem

:

wity Piotr ze witym Mikoajem, wity Jan ze

witym Eliaszem i wity Pantaleon z nimi. A Naj-

witsza Marja Panna przychodzi do nich z piknem

licem oblanem zami, i piorunowy Eliasz tak do niej

rzecze

:
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„Siostro nasza, Marjo bogosawiona, có to za

nieszczcie tobie si zdarzyo, e po twem licu zy

pyn?"

Bogosawiona Marja odpowiada: „Och mój bra-

cie, Eliaszu piorunowy! Jake ja nie mam gorcych

ez wylewa, kiedy wracam z ziemi indyjskiej, z ziemi

indyjskiej przekltej od Boga. Straszna zgroza tam

panuje ; modzie nie szanuje starych , dzieci nie su-

chaj rodziców. Aby ich twarze poczerniay przed

trybunaem Boga, przed trybunaem Boga sprawiedli-

wego. Kum kuma pozywa do sdu na spraw i stawi

wiadki faszywe! Ksia bez wiary, bez sumienia

w duszy, zdzieraj za sakramenta, za chrzty i za

luby! Bracia pojedynkuj si z sob: bratowa nie

jest bezpieczna od szwagra, i siostra od brata!"

Na to Eliasz wadajcy piorunem rzek znowu:

„Siostro nasza, Marjo bogosawiona! Otrzyj z ez

lice twoje biae. Zaraz jak skoczym nasz podzia,

pójdziem na rad do Pana Boga, i uprosimy u niego

kluczów od nieba; zamkniem wszystkie siedem nie-

bios, zapiecztujem oboki, eby ksiyc w nocy nie

wschodzi, eby ni deszczu, ni wilgoci, ni mgy, ni

rosy przez cae trzy lata nie byo ; niechaj nie maj
aiii wina, ani zboa, nawet na opatek kocielny."
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„To usyszawszy Marja Bogosawiona, otara

zy z twarzy. wici dzielili si darami. wity Piotr

wzi winnic i zboa i klucze od królestwa niebies-

kiego, Eliasz pioruny i byskawice, Pantaleon ciepo

lata, Jan opiek nad braterstwem i prawdziwe drzewo

krzya, Mikoajowi dostay si rzeki i ki."

„Poszli potem na rad do Pana Boga; kaniali

mu si i bagali Go cigle trzy dni i trzy nocy, a
uprosili e da im klucze od nieba. Wtedy zamknli

siedem niebios, zapiecztowali oboki, eby ksiyc

nie móg wschodzi, eby ni deszczu ni wilgoci, ni mgy
ni rosy nie byo. Trwao to przez trzy dugie lata ; nie

rodziy ani winnice, ani pola, zabrako chleba nawet

na komunj wit, Ziemia rozpadaa si od upaów

i chona ludzi ywych ; a Pan Bóg zesa jeszcze

straszn chorob, okrutn zaraz, która braa i sta-

rych i maych, bez litoci rozdzielaa kochanka od

kochanki. 1 '

„Ci co ocaleli, poczli si poprawia, modlili si

i pokutowali. Pan Bóg zmiowa si i otworzy znowu

dary. Przez cay rok nieg tylko raz wypad; ziemia

zazieleniaa i daa plon jak dawniej.''

„Wielki Boe! chwaa Tobie za wszystko, ale

nie dopuszczaj ju nigdy tego co byo."
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Zastanawiajc si nad form i ukadem poezji

serbskich, znajdujemy w nich take wielkie podobie-

stwo do Homerowskich. Poezja dawnych Skandyna-

wów i poezja nowoytnych Niemców ma przede

wszystkiem charakter liryczny, wynika z germa-

skiego popdu ku nieokrelonym i nieznanym krainom

marzenia. Poezja slawiaska szczególniej nosi na

sobie cech epopei; trzyma si ona ludu otoczonego

wyobraeniem mocarstwa, ludu który zachowa pami
swojej potgi, opowiada swoje dzieje. Ta nawet wznio-

sa bezstronno jak uwielbiamy w Homerze, zaleca

i poezj sawiask : mimo mocne przywizanie do

poj narodowych, jest w niej co religijnego w po-

szanowaniu sprawiedliwoci dla obcych. Porównywa-

jc co wiemy o sposobie tworzenia si tej poezji

wród ludu dzi trwajcego, z podaniami o nastaniu

pieni Homerowskich, nastrczaj si ciekawe po-

strzeenia.

W ogólnoci poezja ta skada si z uamków

oddzielnych, z opisów zdarze nie majcych porzdnego

cigu ani bezporedniego zwizku, ale wszake od-

noszcych si do jednego gównego wypadku. W tych

uamkach, w tych powieciach osobnych, powtarzaj

si niektóre wiersze, niektóre zdania raz na zawsze

i powszechnie przyjte. Lud umie je na pami i stara
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si wszdzie je wmieszcza; a przeciwnie znowu, sam

tekst opowiada cigle pomau przeinacza
,
pomnaa

lub obcina, tak i niepodobna teraz rozróni co tu

jest dawnego, a co przyroso póniej. Nieustanne to

przerabianie oczyszcza istot powieci, odrzuca wszy-

stko, co trci indywidualnoci poety, co zakrawa na

manjer; jako jest to jedyna poezja wolna od regu

i przybranego toku. U staroytnych ten przymiot

miaa poezja Homerowska, u nowoczesnych ma serb-

ska. Najwzniolejsze bowiem utwory, bdce podem

pojedynczego genjuszu, zawsze nosz na sobie jego

indywidualne pitno, które zwyczajnie przechodzi w to

co nazywamy manjer. Tym sposobem poezja serbska

zachowujc wewntrzn swoj wasno, a zmieniajc

cigle form, jest razem i starodawn i zawsze mod.
Pielgnowana powszechnie, brzmica w pieniach

gminnych, roznoszona przez rapsodów, yje ona yciem

caego ludu. Ci rapsodowie, ci piewacy i czsto

twórcy poematów narodowych, s jeszcze na domiar

podobiestwa z Homerem, ubodzy i lepi. Nietylko

w górach ale nawet i krainach otwartych Serbji,

lepy i poeta znaczy jedno; ebractwo wszake nie

nadaje im charakteru ebraków pospolitych, nie poni-

a ich bynajmniej. Szanowani i przyjmowani gocin-

nie, id od wsi do wsi, piewaj to modlitwy to pie-

ni, a czsto recytuj tylko opowiadania poetyczne.
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Gówne gniazdo poezji tego rodzaju jest w krajach

górzystych w okolicach Czarnej Góry, w Bonji i Her-

cogowji. Tu tworz si poemata bohaterskie i ztd

rozchodz si na równiny, gdzie lud powtarza je w swo-

ich djalektach, niekiedy zmieniajc tylko niektóre wy-

razy. Ale na paszczyznach poezja bohaterska nie-

bardzo si przyjmuje; rzadko tam piewaj wielkie

rapsody, lepiej lubi piosnki i powiastki czyli bajki

o zbójcach, o strachach i upiorach.

Dopiero na pocztku wieku teraniejszego poe-

zja ta staa si przedmiotem uwagi cudzoziemców,

a pierwszy z pomidzy Serbów Wuk Stefanowicz

Karadzicz, zaj si spisywaniem jej i zbiór swój

ogosi drukiem (1814—1815). Opowiada on jakich

dowiadcza w tern trudnoci. ebracy nie chcieli pie-

wa przed czowiekiem z powierzchownego ukszta-

cenia wygldajcym na cudzoziemca. Nadto jeeli

który z nich ma glos pikny zwykle zaniedbuje poe-

mata, a woli piewa piosnki muzykalniejsze. Najwi-

cej wybornych rzeczy mona usysze od tych, co bez

piewu powtarzaj opowiadania przy brzku swojej

gli o jednej strunie, czasem tylko odpiewujc miej-

sca tkliwsze, albo malujce wypadki waniejsze. Ka-

radzicz wspomina szczególniej o jednym starcu, który

umia wszystkie pieni krajowe, i od którego najwi-
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cej do swego zbioru naby. Byt to czowiek powany,

niegdy kupiec wdrowny, potem z powodu zabicia

Turka, zmuszony tua si w górach, gdzie wzboga-

ci swoj pami ogromnym skarbem poezji narodowych.

Chcc uoy w porzdek kawaki poezji sta-

nowicej epopej sawiask. naleaoby zacz od

legendy pobonej o zaoeniu kocioa Rawanicy. Car

azarz, ów giermek co si oeni z ksiniczk i po-

siad tron serbski, ukazuje si tu na najwyszym

szczeblu swojej wietnoci i potgi. Obchodzi on

wspaniae rocznic swoich chrzcin , dzie uroczysty

u Sawian. Sproszeni panowie z caego kraju biesia-

duj przy stole carskim. Podczas uczty zblia si do

niego ona, carowa Milka, w ówczas take najpi-

kniejsza z kobiet, w przepysznym stroju, który poeta

opisuje szczegóowo od ubioru gowy a do trzewi-

ków. Lubo zwyczaj wzbrania jej przychodzi, a tern

bardziej mówi do ma, powiada ona i nie moe du-

ej zamilczy co ma na myli i przekadajc mu , e
wszyscy jego poprzednicy z rodu Nemania nie zgroma-

dzali nieuytecznie skarbów, ale dla zbawienia swoich

dusz wznosili cerkwie i klasztory, wylicza ich fun-

dacje. Miejsce to jest szacowne dla historji sawia-

skiej podobnie jak wzmianki w Iliadzie o pocztku

miast niektórych, tylekro potem przytaczane przez
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historyków greckich. — Wzruszony sowami ony car

azarz, owiadcza i zbuduje w Rasawie nad Rawanem

koció, jakiego jeszcze nie byo. Pokad jego bdzie

gboko z oowiu w ziemi, ciany kute ze srebra,

dach zoty wysadzony rzdami pere, wntrze bysz-

czce od drogich kamieni. Wszyscy panowie powstali

i oddawszy pokon pochwalili zamiar cara, jeden tylko

Miosz Obilicz, ten sam co póniej zabi Amurata,

siedzia niewzruszony i patrza w ksig, w ow
ksig wyroków, która w poezji sawiaskiej zast-

puje greckiego Kalchasa, jest wieszczkiem zapytywa-

nym przed kadem wanem przedsiwziciem , przed

kad waln bitw. azarz postrzeglszy Miosza

zadumanego, nala puhar i rzek: „Zdrowie twoje

wojewodo Mioszu! Ale chciej take da swoje zda-

nie, czy mam budowa koció? — Miosz zerwa

si, trzymajc w rku czapk sobolow, ukoni si

nizko; przyj puhar, lecz niewypi wina, i tak si

odezwa : „Sawa tobie i szczcie we wszystkiem,

ksi! Pytasz czy budowa koció? Nie pora po

temu ! Patrz oto co stoi w ksidze. Nadchodz czasy,

czasy ostateczne, carstwo Serbskie dostanie si w moc

Turków. Turczyn bdzie tu panem, poniszczy nasze

klasztory, powywraca kocioy, zburzy twoj Rawanic.

Wykopie on podwaliny oowiane i przeleje na kule

armatnie do gruchotania naszych murów; ze cian



srebrnych porobi rzdy na swoje konie; dach zoty

przekuje na acuszki dla ony, pery zawiesi córkom

na szyi, klejnoty wityni oprawi w rkoje' szabli

i piercionki swoich kobiet. Suchaj mnie przeto wielki

carze ! ka lepiej da fundamenta z granitu, ciany z ce-

gie i pokrycie z dachówek, a tak kiedy Turcy kraj

opanuj, koció nasz jeszcze moe po wieki wieków

suy na chwa Bosk: bo kamie zawsze kamie-

niem." azarz usucha wyroczni, która rzeczywicie

si spenia, gdy Eawanica synna w poezji serbskiej,

ma jakoby trwa do dzi dnia.

Po tym uamku wyraajcym smutne przeczucie

przyszych nieszcz, mona by pooy inny ustp,

gdzie ju sutan Amurat wkracza z wojskiem i posya

wezwanie azarzowi.

Nigdzie myl chrzecijaska, rozpoczynajca nowy

zawód poezji nie wystpuje tak jasno i dobitnie jako

w tym poemacie slawiaskim. Wiadomo e boha-

terowie staroytnych, byli to ludzie szczliwi, bo-

gaci, peni zdrowia i si fizycznych. Homer, synami

i ulubiecami bogów nazywa zawsze bogaczy i moca-

rzy, a przeciwnie ndz i nieszczcie uwaa za do-

wód nieaski, gniewu nieba. To pojcie jest zasad

epopei greckiej, i epopeja tam si koczy, gdzie si
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zaczynaj niepowodzenia bohatera. U poetów chrze-

cijaskich, u rainnenzingerów i truwerów, pod wzgl-

dem moralnym wyszych, a pod literackim doskonal-

szych od Sawiau, ewangeliczne podniesienie cierpie

i ubóstwa nie jest jednak tak wydatne. Póniejsi

mianowicie, poeci ju literaci, piszc pod wpywem
staroytnych, niekiedy samyche Greków, czsto s
porwani tradycjami przeniesionemi przez ludy póno-

cne, germaskie. Wyobraenie powicenia si zupe-

nego naley si epopei serbskiej , która jest niczem

innem tylko historj wielkich klsk i nieszcz.

Naznacza ona tryumf w niebie, a na ziemi dopomina

si jedynie o saw dla swoich bohaterów. Przeciwnie,

w poezji nowoytnej i w poezji narodów zpoganizmo-

wanych, najczciej czczona jest sia. Ta cze siy

i powodze, co witaa na pocztku historji ludów

dawnych, tutaj zamyka dzieje narodów.

Po wyzwaniu otrzymanem od Amurata i przy-

jciu zgotowanego losu bitwy, azarz sprawuje wspa-

nia uczt : wszystkie bowiem wane wypadki w poe-

matach sawiaskich musz poczyna si i koczy
biesiad. Dwaj wojewodowie, Miosz Obilicz i Wuk
Brankowicz , ju s powanieni midzy sob. Wuk
knuje zdrad i podejrzenie o ni rzuca na Miosza;

azarz postpuje wzgldem nich szlachetnie i otwarcie.
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Co si tyczy opisu samej bitwy, ta rozmaicie

jest opowiadana, w rónych uamkach niezgodnych

pomidzy sob. O mierci Juga i jego rodziny, a na-

wet o mierci samego azarza, wiele jest inakszych

poda. Z historji wiadomo, e Jug z braci poleg na

dziesi lat pierwej przed klsk pod Kosowem, poeci

jednak zgon ojca i dziewiciu jego synów zawsze

opiewaj tutaj.

Wszystkie te opowiadania przypominaj czsto-

kro Ujad. Podczas wycieczki Trojan na obóz Gre-

ków, Antyloch raniony przybiega z bojowiska, i Pa-

trokl obmywa jego rany, podaje mu wina, jak Milica

Milutynowi. W charakterze nawet bohaterów monaby

nieraz dostrzedz te same rysy; poezja Homeryczna

wszystkim jest znajoma, nie bdziemy rozcigali si

nad kreleniem obyczajów i ludzi wieku bohaterskiego.

Wiek ten wszdzie jest podobny. Bohaterowie sa-

wiascy równie jak Homerowscy, s to ludzie proci,

namitni, skonni do uniesie, a nadewszystko cenicy

wojn. Waleczno uwaaj za najwiksz cnot, sza-

nuj religj, lubi zbytek i przepych, czsto s gwa-

towni ale nie dzicy. Wojna u nich nie jest jak u dzi-

kich Amerykanów polowaniem na ludzi; owszem za-

chowuj niektóre prawa narodów, wicie strzeg

przysigi, dotrzymuj sowa honoru, walcz orem
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prawym. Charakter ich jest jeszcze podniesiony przez

chrzecijanizin : nie widzimy w poezji serbskiej ni stra-

sznej zemsty Greków, ni srogoci Trojan; panuje tu

wiksza ludzko, zwycizcy oszczdzaj jeców7
, nie

pastwi si nad trupami nieprzyjació polegych. Pe
niewiecia take ukazuje si w pooeniu zagodzonem.

Sawianka owych czasów jest jeszcze zamknit w y-

ciu domowem, rzadko wystpuje na scen obszerniej-

sz, nie gra roli politycznej , nie uywa znaczenia

osoby moralnej , niepodlegej , ma obyczaje i naogi

wschodnie; ztd ta skromno i bojaliwo jej, jaka

wydaje si w poezji zwanej niewieci. Ale m-
czyzna szanuje kobiet jako towarzyszk, jako matk
swoj i swoich dzieci. Nie masz w poezji serbskiej

przykadu tej wzgardy dla pci eskiej, jak napo-

tykamy w utworach poetycznych spoeczestw wicej

uksztaconych i wicej zepsutych. Powszechnie w tam-

tej epoce, pod koniec wieku XIV. kiedy poezja ry-

cerska koczy si w Europie a poczyna si romans,

kobieta staje si tylko przedmiotem uwagi pod wzgl-

dem wdzików ciaa, zajmuje tylko przez uczucie

namitne. Daleko rozmaitszy ma ona zawód w poezji

staroytnej, a bardziej jeszcze w poezji serbskiej, gdzie

nie jest ju niewolnic, chocia jeszcze nie otacza jej

ta wito, jak jej przyzna ród germaski, ani ten
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promienny wieniec chway, którym chrystjanizm uko-

ronowa Idea niewiasty.

Bohaterski wstp bitwy ua Kosowem polu zamyka

si obrazem kobiety, obrazem modej dziewczyny szuka-

jcej wród polegych znajomego lycerza. Moemy tu

widzie jak Sawianie wystawiaj kobiet w swoich

poezjach.

Ustp niniejszy, jak powiedzielimy, powinienby

zamyka okres bohaterski zawierajcy wiele uamków
albo poematów osobnych. Rytm ich bardzo jest prosty

skada si z dziesiciu trocheów, z piciu miar dwu-

zgoskowych, a przecicie przypada na drug miar.

Ta prostota czyni wierszowanie bardzo atwem, i moe
to std pochodzi owa mnogo poematów w tych stro-

nach; u innych bowiem Sawian gdzie rytm daleko

trudniejszy, lud woli opowiada proz. Rytm ten zby-

tecznie poddany muzyce, moe take by powodem

e si poezja tutejsza niewydoskonalia. Zrobiwszy

j nadto jednotonn odebra jej swobod opowiadania

a szczególniej sposobno urozmaicenia tego opowia-

dania. Rozbierajc heksametr grecki widai, e si

podobnie skada z dwóch wierszy przedzielonych

cenzur, które póniej zczono, ale reforma ta na-

stpia wtenczas, kiedy zaprzestano piewa poemata

przy muzyce, a poczto je tylko odmawia. U ludów
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sawiaskich przeciwnie, poezja zawsze zostaje pod

rzdem muzyki, std trzyma si niektórych formu

lirycznych, powtarzanie tych samych wyrazów, zaczy-

nanie zwrotek w jednaki sposób krpuje swobod

rytmu epopei. Djalekt serbski, ze wszystkich djalektów

sowiaskich najbardziej harmonijny, najmuzykalniej-

szy, agodzi, zmikcza twardo spógosek, jest niby

jeykiem woskim Slawian.

Postrzeono to, i samimy ju o tern napomknli

e dwik spógosek stanowi osnow, ciao kadego

jzyka, a wszystkie jego djalekty pod tym wzgldem

s sobie podobne, wszystkie ich wyrazy skadaj si

z tych samych spógosek, tylko przedstawionych

inaczej, samogoski za daj im tchnienie ducha. Dja-

lekt serbski ma systema spógoskowe bardzo rozwi-

nione, a samogoskowe ubogie i szczupe. Systema

samogoskowe, w porównaniu do innych jzyków sa-

wiaskich najdoskonalsze jest w polskim i czeskim,

które obfitujc wT samogoski, posiadaj nadto jeszcze

samogoski nosowe.

Cokolwiekbd
,

przy tylu korzyciach, przy

zamiowaniu ludu w poezji i wrodzonym jego talencie

do piewu, przy wielkich tradycjach narodowych, przy

mowie bardzo piknej i bardzo poetycznej, czem si

to dzieje e dotd nie utworzya si epopeja zupena,
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e nie zdoano zla jej uamków w jedn cao or-

ganiczn? Niektórzy uczeni maj nadziej i to nastpi,

a nawet uczeni cudzoziemscy, jak Water i Grimm,

oczekuj epicznego poematu sawiaskiego. Wszake
zastanawiajc si nad historj literatury tych krajów

mona znale powody do powtpiewania, aby taki

utwór móg si kiedy ukaza. Nie wyda go dotd lud,

i uczeni podobno nie bd w tern szczliwsi.

Mówilimy juz, e poezji tej zbywa zupenie na

mitologji, której nigdy nie byo u Slawian. Póniej,

przyjwszy wiar chrzecijask , z rozprzonych jej

wyobrae, sklecili oni co naksztat mitologji greckiej,

ale ta mitologja nie moga si rozwija. W Grecji

staroytnej, religja za czasów homerowskich bya

zamknit w wityniach, u kapanów, a lud po prostu

by bawochwalczym. Bawochwalstwo stanowio nawet

zewntrzn stron religji. Ludzie wyszych zdol-

noci umysowych, poeci, artyci, ksztacili w narodzie

wyobraenia mitologiczne, rozwijali ich systema spo-

sobem naukowym albo sztukmistrzowskim. Jako pie-

wacy pieni homerowskich w epoce ich najpikniej-

szej, w epoce Pizistrata, kiedy przedsiwzito zebra

w jedno uamki epopei, nie byli to ju ebracy, ale

artyci, ludzie wysi, przewodnicy umysowi spoe-

czestwa. Ta klasa nie moga utworzy si u Serbów,
B. Zaleski. Tom III. 3
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mitologja chrzecijaska, któr oni zastpili Olimp grec-

ki, nie moga by przyjt od nikogo wicej jak tylko

od gminu. Z jednej strony bowiem religja chrzeci-

jaska panujca u ludów ssiednich, które poszy

dalej na drodze sztuki i nauki, nie moga pogodzi si,

z grubemi pojciami poetów serbskich; z drugiej stro-

ny, wpyw islamizmu niszczy t poezj i sprawia e
gmin coraz bardziej wyobraenia jej religijne czj'ni

niedorzecznemi. Tak tedy cudowno, bdca gruntem,

pniem epopei, zostaa w samym pocztku odjta

Sawianom.

Po utracie niepodlegoci politycznej, jzyk na-

wet Serbów zmieni si znacznie, nabrawszy w siebie

wyrazów tureckich. Ssiedztwo ludów uralskich od

dawna ju kazio mow sawiask; postrzeono jednak,

e mowa ta przyjmujc obce wyrazy, nigdy nie bierze

sów, tylko rzeczowniki. Jest to p^strzeenie wane.

Jzyk bowiem dawny, zupeny, jednolity, ma swój

pocztek w sowie ; sowo jest jego czci istotn,

mona powiedzie niebiesk, rzeczowniki za stanowi

jego miszo, jego cz materjaln. S jzyki co

przyjmuj sowa cudzoziemskie i przeto si gubi.

Takim by naprzykad jzyk bretoski w teraniejszej

Anglji, który biorc w siebie duchown cz mowy

normandzkiej , stawa si janiejszym, dokadniejszym,
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ale zabi wasny pierwiastek ywotny, e tak nazwie-

my, boski. Podobnie dziao si z wieloma jzykami cel-

tyckiemi. W jzykach tych nie mona odda mnóstwa

myli i uczu wyszego porzdku, jak nie mona ryl-

cem wyda kolorytu i wiatocienia. Dla tego nigdy

na jzyki celtyckie nie dadz si przeoy niektóre

miejsca poezji wschodnich, a nawet utwory poezji

germaskiej. Mowa sawiaska chocia przyswoia

mnóstwo rzeczowników obcych, nie pociga ich pod

swoje formy przypadkowania, nie wprowadza do swo-

jego organizmu wewntrznego, i nie tworzy z nich sów
a tym sposobem zachowuje nieskaony swój pier-

wiastek istotny, sowo bdce jej rdzenia. Z tern

wszystkiem ani Sawianie, ani adne inne ludy nie zdo-

bd si podobno na drug Ujad albo Odyse. Uamki
poezji, o których mówilimy dopiero, maj niejakie po-

dobiestwo do zabytków epoki homerycznej, tworzyy

si tym samym sposobem, i wan jest rzecz zasta-

nawia si nad niemi, nawet dla wyjanienia historji

sameje literatury greckiej; ale nie trzeba udzi si

mmemaniem , e zbiór tych poematów moe równa
si z ogromnym i przecudownym utworem Greków,

albo e z nich zdoa kiedy powsta tak wspaniaa

cao.
Po upadku niepodlegoci serbskiej i pod koniec

cyklu bohaterskiego, poczyna si drugi cykl, który
3*
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monaby nazwa romansowym. Wypadki narodowe

przestaj by gównym przedmiotem poezji, myl na-

rodu obiera sobie jakiegokolwiek czowieka pojedyn-

czego, skupia w nim swoje wyobraenia, czyni go

reprezentantem epoki. Tak z pomidzy figur wyst-

pujcych na scen w cyklu bohaterskim, wzity szcze-

gólniej syn Wukaszyna, Marko królewicz. Przypisano

mu wszystkie wietne czyny rycerzy serbskich, jest

on bohaterem we wszystkich bitwach , nosi na sobie

rysy caej narodowoci Serbów. Z tego wzgldu ma
podobiestwo do bretoskiego króla Artura, obejmu-

jcego take okres poezji rycerskiej swojego kraju.

Jak Artur wedle poda ludu yje dotychczas, tak

i Marko w poezji gminnej uchodzi za niemiertelnego.

Widziano go yjcym przez trzy wieki, wojowa po

caej Europie, w krajach sawiaskich, to jest na Za-

chodzie, potem jeszcze nie umar, ani zgin, ale gdy

upowszechnio si uycie prochu i broni palnej, prze-

raony tern, e najsabsza rka moe obali najmo-

cniejszego rycerza, schroni si w góry i tam gdzie

przebywa.

Pocmata opowiadajce dziea królewicza Marka,

skadaj cykl romansowy; po nim dopiero nastpuje

cykl trzeci, poetycki, zatrudniony opiewaniem zdarze

prywatnych, wypadków powszednich , sowem ycia

ziemiaskiego i domowego.
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Nim przystpimy do zastanowienia si nad poe-

zjami romansowemi, wypada napomkn tutaj uwag
co do pooenia Serbów wzgldem Turków i Greków.

Klska na Kosowem polu nie bya gówn przyczyn

upadku Serbji; przyczyny tajemne, które tamecznych

Sawian wtrciy na dugo pod panowanie tureckie,

i spraw ich wikay z losem nie tylko cesarstwa

greckiego, ale innych ludów wschodnich, le w czem

innem. Eoztrzniemy t rzecz w innym ustpie.

Zgub Serbji poezja zwala na zdrad niektó-

rych jej naczelników i na chytro Turków ; ale praw-

dziwe przyczyny nieszcz ujarzmienia Sawian, s
ukryte w ich przyszoci. Szczególniejsza organizacja

tych ludów, tudzie pooenie ich midzy Turcj, Za-

chodem Europy i Grecj, sprowadziy polityczn ich

zagad. Prawda ta poczyna by teraz poznawan.

Napotkano w historji wieków rednich i cesarstwa

greckiego miejsca ciemne, które ju przedsiwzito

wyjania, radzc si pomników sawiaskich
;
postrze-

ono nawet, e same dzieje tureckie tym tylko sposo-

bem mog by zupenie zrozumiane, i dopiero wieo
kiedy kwestja wschodnia poruszya umysy

,
pisarze

rónych krajów, a pomidzy nimi wielu francuzkich,

starali si owieci opinj Europy, e ta kwestja nie

jest ani tureck, ani arabsk, ale chrzecijask
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i nadewszystko sawiask, e niepodobna wyrzec

o przyszoci tych stron, nie wszedszy pierwej w ich

przeszo. Jaka to bya przeszo Sawian greckich

i tureckich?

Mówilimy ju, e w wieku VI. nawet nie wiedziano

o nich, i e dalej trudno wysnowa porzdnie ich dzieje;

ale krytyka nowoczesna wpada na domysy przeni-

kliwe i majce prawdopodobiestwo historyczne. Ba-

danie pocztków Grecji poprowadzio do wykrycia

najdawniejszych jej mieszkaców. Jeszcze za czasów

Homera znano Pelazgów jako lud bardzo dawny, ale

upady, owadany przez Hellenów, Achejów i Doro w.

Ci Pelazgowie znikaj póniej w historji, zdaje si

jednak, e ród ich nie zagin, tylko pod innemi imio-

nami skada ludno podleg zwizkowi Hellenic-

kiemu, zwizkowi narodów mieszczaskich i wojennych.

Z pomidzy tej ludnoci najbardziej zastanawiaj

Lakoni , opanowani przez Spartanów w sawnej

ich rzeczypospolitej , którzy przeyli swoich panów

i w rednich wiekach znajdowali si jeszcze na tern

samem miejscu, zajmowali te same okolice nad rzek

Eurotas. Tame okazuj si Majnoci zamieszkali

w podobny sposób i na jedneje posadzie, ale ju
nie wida Spartanów midzy Nauplj i Montbazis, wród
ludnoci mówicej tak zwanym jzykiem zakonów,
który Niemcy nie wiedzie dla czego nazywaj z i e ko n i.



— 39 —

Ludno ta zadziwiaa ju w rednich wiekach

cesarzuw greckich, niezuajcych historji Grecji dawnej.

"Wszelako pisarze tanitoczeni, Nestor Gregorius i inni

utrzymuj, e Zakoni ci s potomkami Lakonów.

Uczeni nowoytni, jak Villoison pomidzy Francuzami,

a Tierch jeden z najznamienitszych filologów nie-

mieckich, usiowali historj tych Zakonów zwiza

z historj Pelazgów, dowodzc, e ostatki Lakonów

byy plemieniem mieszkaców dawnej Grecji, szczepem

pelazgickim. Zwiedzajc tamte strony Anglik Liek,

w ogoszonych swoich badaniach nad tym przedmiotem,

jest tego samego zdania. Ale co najbardziej przeko-

nywa oczywicie o zwizku Sawian z Lakonami,

czyli z ludnoci rolnicz Greków i Pelazgów, to

nazwiska miast i miejsc, jak naprzykad Warsowa,

Polonica i t. d. Dosy jest przeczyta jedno z tych

imion na karcie siedzib pelazgickich albo majnockich,

eby ju nie wtpi o tem. Wprawdzie Bizantycy mnie-

mali, e ludy te przyszy do Grecji w VI. lub VII.

wieku, ale ledzenia etnologów dzisiejszych zbijaj

ich podania. Widzimy przeto e Sawianie zajmowali

nietylko Grecj pónocn, gdzie si znajduj dotd,

nietylko Macedonj i Tracj, ale Peloponez cay. yli

oni tam jako niewolnicy Achejów i Hellenów, a kiedy

zwizek grecki pocz sabn , w chwilach wygóro-

wania potgi macedoskiej, zapewne razem z Arnau-
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tami i Albaczykami skadali siy Aleksandra Wiel-

kiego. Wnet wszake potem znowu zostali ujarzmieni,

gdy cesarstwo rzymskie wprowadzio do Grecji swój

organizm umiejtny, wykoczony i militarny. Po upadku

»zymu, cesarstwo bizantyskie odziedziczyo i roz-

wijao dalej jego dzieo. Historja tego cesarstwa mao
znana i spotwarzana, ma wielk wag dla historji

krajów pónocnych, bo niektóre ludy sawiaskie. wiele

form rzdowych, a nawet ducha wziy z Bizancjum.

Ludy sawiaskie Grecji i krain za Dunajem

znalazy si miedzy dwiema ostatecznociami: midzy

cesarstwem wschodniem i zachodniem, nie mogc ani

przywiza si do jednego, ani wej w drugie. Feu-

dalizm, jako okazalimy uprzednio, niszczy ich orga-

nizacj spoeczn; w pastwie bizantyskiem nie

byo dla nich miejsca. Zdarzao si, e niektórzy

z nich wychodzili na biskupów, wodzów, i nawet na

cesarzów; ale systema rzdu i sam stan wojskowy

wymagajcy dugiej suby w surowej karnoci, byy

wrcz przeciwnie naturze Sawian. Mogli oni by
niewolnikami cesarstwa, nie mogli nigdy sta si jego

obywatelami. Skoro to cesarstwo poczo rozchwiewa

si w VI. i VII. wieku, ci nieznani Sawianie nagle

wynurzaj si na wszystkich punktach Grecji i Wscho-

du. W wieku VIII. podnosz rokosz przeciw cesarzom
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greckim . Pobici i ujarzmieni znowu, wysyani s
massami do Azji Mniejszej dla odpierania Turków,

przechodz na ich stron, i osiedlaj si w tamtych

krajach. Jest wzmianka o takiem osiedleniu si woj-

ska liczcego 120 do 150 tysicy, a jeden naczelnik

Sawian nazwiskiem Tomasz, poczywszy si z Tur-

kami, zada nawet wiele klsk Grekom.

atwo teraz bdzie wytumaczy upadek cesar-

stwa bizantyskiego. Ogromne to pastwo posiadajce

nietylko ca Grecj, ale Syrj i Egipt, nie zdoao

wytrzyma garstki Arabów, bo ludno je opucia.

Moralnie pierwej ju byo rozerwane przez sektarzy:

Arjanie, Manichejczycy, Koptowie chylili si ku isla-

mizmowi; ale przyczyna jego zguby fizyczna leaa
w Sawianach. Skoro Sawianie w Azji Mniejszej,

a póniej w Grecji, przyjli albo przynajmniej cierpieli

Turków, cesarstwo byo juz bez ratunku. Wiadomo

e Amurat utworzywszy janczarów, nakaza chrze-

cijanom oddawa mu po jednym z piciu synów ka-

dej rodziny. Greków obracano do marynarki, Sawia-

nie zostawali janczarami. Ta pierwsza regularna

piechota w Europie, liczca 40 a póniej 50 i 60

tysicy, stanowia wybór, gówn si wojsk tureckich.

Modzie od 15 do 16 lat brana na onierzy, ztur-

czona i cigle wiczca si pod broni, skadaa przy-
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boczn stra, a razem najstraszniejszy zastp sutana

w bitwach przeciw wojskom europejskim, dugi czas

jeszcze nieszykownym i niesfornym.

Takie pooenie Greków i Sawian trwao do

dni niedawnych. Pierwsi oddawali posugi Turkom

na flocie i w dyplomacji, drudzy w wTojsku. Nakoniec

Turcy zmarnieli sami przez si, i te staroytne ludy

stany znowu jedne wobec drugich. To wszystko

mao jest znane w ogólnoci; polityka europejska

kiedy nawet gównie mylaa o wywróceniu Turcji,

nigdy nie staraa si pozna, przez co jej potga

wzrosa i czem si utrzymywaa. Dzisiaj przezorniej-

sze umysy poczynaj zgbia ten przedmiot. Jeden

Francuz przedsiwzi wydawa dziennik powicony

sprawie Wschodu. Znajdujemy w nim rzut oka na

rzecz z tego samego stanowiska jakiemy wytknli.

Zbierajc w tre historj ludów tamecznych, autor

powiada, e Grecy i Saw:ianie s najdawniejszymi

posiadaczami Turcji, zamyka za swój wykad postrze-

eniem, i kwestja wschodnia jest nadewszystko sa-

wiask, a rozwizanie jej nie nastpi bez gbokich

wTstrznie , które musz z gruntu Wschód przewró-

ci i mocno odbi si w Europie. Podug tych uwag

nie trudno przewidzie na czem to wszystko skoczy

si moe.
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Los i pooenie Sawian nienawidzcych Greków,

lkajcych si acinników i ujarzmionych przez Tur-

ków, wystawione s w poezji serbskiej pod postaci

bajeczn owego królewicza Marko, o którym napom-

knlimy wyej. Marko zostaje bisurmanem, i rzeczy-

wicie podug historji przysta on by do Turków, a

nawet poleg w bitwie przeciw chrzecijanom. Widzimy

go wic jako bohatera sawiasko-muzumaskiego

;

jest to historja zturczonych prowincji sawiaskich,

jak Albanji, Bonji tureckiej i t. d., które zachowujc

koran. nie cierpi Turków, i za lada sposobnoci

powstaj przeciw sutanowi. Marko ma charakter

hardy, zuchway. Poezja opiewa , e jednego razu,

kiedy na polowaniu wezyr Murat przetrci skrzydo

jego sokoowi, Marko zapaka naprzód gorzko nad

swojem osamotnieniem wród Turków, westchn do

braci Serbów, a potem zabi wezyra. Sutan zamiast

ukara go, da mu tysic sztuk zota i miejc si,

rzek mu do ucha: „Bd spokojny mój synu, gdyby
inaczej postpi, nie nazywabym ci synem. Z lada

kogo mona zrobi wezyra, ale nieatwo znale dru-

giego jak ty rycerza. Wypij za moje zdrowie." Su-

tan jednak — dodaje poeta — nie dla tego dawa
Markowi na wino, eby si uweseli, ale eby odszed

prdzej, bo strasznym by w gniewie. Jest to obraz

janczarów i polityki wzgldem nich sutaskiej. Marko
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póniej pynie morzem na. Wschód, bije si w Egipcie,

wdruje po krajach azjatyckich. S to dzieje wojsk

sawiaskich wysyanych do Azji Mniejszej i niame-

luków, midzy którymi byo wielu Slawian. Koniec

tego bohatera poetyczny i bajeczny, moe by take

zastosowany do wykadu historji i przyszoci ludów

w nim uosobionych. Wedle poetów, Marko y lat 300,

a zatem niemal do pocztku wieku XVIII. Wanie
w tym czasie znika do szcztu niepodlego Slawian

dunajskich, tytu nawet despoty serbskiego zostaje

zniesiony. Ale Marko nie poleg z rki Turków, umar

mierci naznaczon mu od Boga, którego Serbowie

nazywaj starym zabójc rycerzy. Jednego ranku,

kiedy jecha z nad morza w góry, ko mu si znaro-

wi i nie chcia i dalej. „Co to jest, mój wierny

towarzyszu? — zawoa zdziwiony królewicz. — Sto

szedziesit lat bylimy w zgodzie, a teraz mi si

upierasz, i zy ci z oczu pyn V" Na to odpowiedziaa

Wia (istota fantastyczna, nimfa) krzyczc z wierz-

choka urwiny: „Suchaj bracie królewiczu Marko!

Wiesz dla czego si twój wierny Szarac zanarowi?

Opakuje on swojego pana; bo przyszed czas rozdzie-

li si warn z sob." Marko odrzek z gniewem: „Bo-

gdaj ci zaraza porwaa, biaa Wio! Jabym mia

rozsta si z moim koniem, na którym tyle ziemi ob-

jechaem w dalekich stronach Wschodu i Zachodu?
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Nie masz na wiecie lepszego nade rumaka, jak nie

masz dzielniejszego rycerza nademnie." Wia znowu

mu powiada : „Nie ludzka moc was rozczy, królewi-

czu Marko. Ty nie boisz si adnego ramienia, adnej

szabli, ani maczugi; ale nieboraku, rka Boska ci

obali, przyszed czas ci umrze. Jeli nie wierzysz,

pójd na gór, gdzie stoj dwie najwysze sosny,

spojrzyj w krynic, a po wasnej twarzy to poznasz."

Marko poszed na gór , nachyli si ku wodzie i po-

strzeg istotnie, e jest bliski mierci. Wtedy ucit

gow swojemu Szaracowi, eby si Turkom Die dosta,

zama szabl we czworo , rzuci maczug a do mo-

rza, i napisa testament przeznaczajc trzy kieski

zota, które zawsze przy sobie nosi: jedn dla tego,

kto go pogrzebie, drug na klasztory i cerkwie, trze-

ci dla piewaków lepych, eby opiewali jego dziea.

Potem pooy si pod sosn i skona. Przechodzcy

myleli, e spa, nim nadszed mnich Bazyli, który

przeczytawszy pismo, zabra pienidze i ciao jego

pochowa w klasztorze Kilindaru na górze Athos. Obok

tego inne podania utrzymuj, e Marko yje dotd

i kiedy jeszcze si pokae. Zupenie tak rzecz si

ma i z narodowoci serbsk: zamara albo raczej

usna w górach. Po zniszczeniu pastwa serbskiego

na równinach, tradycje historyczne i poetyczne tam-
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tych okolic sawiaskich schroniy si u Czarnogórców

i mieszkaców niektórych krain nadmorskich.

W czasach walki Serbów z Turkami, poczyna

si rodzaj poezji romansowej , opiewajcej, prywatnej,

opiewajcej prywatne czyny, domowe wypadki, miostki,

przygody ludzi sawniejszych. Poniewa utwory tego

rodzaju nie obejmuj jak epopeja caego wiata, ale

tylko wiat poziomy, zamknity w szczupych ram-

kach, gdzie cudowno nie jest koniecznie potrzebna,

poeci serbscy mog obej si bez tej wielkiej spr-

yny, dosignlitu najwyszego szczebla doskonaoci.

Najpikniejszy i razem najduszy, bo majcy rozci-

go jeduej pieni Iljady, poemat o zalubieniu Ma-

ksyma Zernojewicza, naley do tego rzdu. Niewtpli-

wie adna literatura nie posiada nic podobnego, coby

byo tak ze wszech miar zupene, tak dobrze prowa-

dzone i tak w szczegóach wykoczone.

Iwan, ojciec Maksyma, jeden z wadzców Bonji,

odparty przez Turków w krainy czarnogórskie, po-

chodzi po kdzieli z carów serbskich. Zamiar jego

oenienia syna z córk dozy weneckiego i ztd wyni-

ke klski, s przedmiotem poetycznej powieci. Pier-

wej nim przystpimy do niej, wypada nieco powiedzie

o yciu spoecznem i zwyczajach domowych Czarno-
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górców, raz e poema wziy jest od nich
,
powtóre,

e oni z czasem zastpili Serbów w znaczeniu poli-

tycznem i literackieni.

Kraj ten najbliej posunity ku stronom owie-

conej Europy, mao jest znany. Zreszt w ogólnoci

Sawiaszczyzna tameczna +ak bywa rzecz niewia-

dom, e dyplomata Pradt , w dziele swojem o Grecji

i Turcji, granice Grecji naznaczy a u Dunaju zapo-

minajc, i midzy Grecj a Dunajem, ludno Sa-

wian wynosi daleko wicej, nieli wszystkich Greków

wzitych razem. Drugi pisarz francuzki, niejaki pu-

kownik, który lat temu dwadziecia zwiedza okolice

Czarnej-góry i wyda dzieo pod tytuem: „Voyage

pittoresue dans le Montenegro," utrzymuje, e Czarno-

nogórcy mówi djalektem greckim, a co dziwniejsza

e sam, jak powiada, doskonale posiada ten djalekt.

Ziemia czarnogórska ley midzy Raguz i Bo-

nj, oddzielajc j od prowincji tureckich. Skada

si ona prawie z samych gór skalistych, które cign
si a nad morze do wakiego wybrzea Albanji au-

strjackiej. Mieszkacy w nastpny sposób tumacz
geologj swojej siedziby. Powiadaj, e Pan Bóg two-

rzc wiat, roznosi kamienie w worze, a gdy przy-

szed na to miejsce, wór mu si rozpró i kamienie
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wysypay si hurmem. Rozlego tego kraju nie jest

dokadnie wiadoma : aden jeograf tam jeszcze nie za-

wita. Mniemaj, e zawiera f»0 mil kwadratowych

Nie masz podobnie zgody co do liczby ludnoci. Nie-

które statystyki naznaczaj jej 50,000 inne do 100,000

podnosz. Czarnogórcy sami rachuj 20,000 strzelb

to jest 20,000 mów do boju. Szczupy ten naród

potrafi jednak zachowa swoj niepodlego. Broniony

pooeniem niedostpnem i wasn odwag odpiera

zawsze napady Turcji, Austrji i w ostatnich czasach

cesarswa francuzkiego. Historjajest bardzo zajmujca

dla Sawian, ale szczególniej zasuguje na ich uwag
jego stan spoeczny, bo mog w nim widzie najdo-

skonalszy obraz spoecznoci sawiaskiej. Panuje tu

swoboda zupena. Czarnogórcy nie znaj midzy sob

rónicy ani urodzenia, ani majtku, ani nawet nie

chc przyj adnych stopniowa hierarchji, tak e
naród nie ma zgoa jakiegokolwiek rodzaju rzdu.

Cztery obwody zamieszkae s przez 24 pokole czyli

rodzin, z których kada zostaje pod naczelnikiem

dziedzicznym, ale naczelnik ten nie posiada wadzy.

Jest take dziedziczny urzd chorego, który pod-

czas wojny nosi wielk chorgiew, co mu jedna nie-

jakie poszanowanie, ale nie daje bynajmniej prawa

rzdzi silami i rozkazywa wojsku. Po wyganieniu

panujcej tu niegdy dynastji serbskiej, miejsce ksicia
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zabra biskup czyli wadyka. Przy nim teraz jest

waciwie zwierzchnictwo kraju, chocia bez rzeczy-

wistej wadzy. On powouje lud do broni, kiedy Turcy

maj wkroczy, zasiada czasem na pierwszem miejscu

w radzie, istotnie za rzdzi tylko duchownymi. Wszak-

e slawianizm tak tu pochon religj i organizacja

chrzecijask, e i duchowni stracili swój udzielny

charakter. Czsto kapan piewa poezje przygrywajc

na gli, i ani obyczajami, ani nawet ubiorem nie

róni si od reszty prostych krajowców. Czarnogórcy

gol gowy, nosz wsy, chodz zawsze uzbrojeni

w strzelb i szabl.

Spoeczno ta bez adnej zwierzchniej wadzy

i bez adnego rzdu, ma swoje powszechnie szano-

wane prawa i zwyczaje, które zabezpieczaj obywa-

teli i trzymaj w karbach wzajemne ich stosunki.

Zemsta staa si tutaj jednem z praw tak systema-

tycznie pojtem i rozwinionem, e prawoznawcy mo-

gliby w tej materji nauczy si od Czarnogórców.

Jeli z nich który zabije spóziomka, caa rodzina,

cae pokolenie zabitego, ma obowizek zemci si za

niego, to jest zabi, niekoniecznie winowajc, ale ko-

gokolwiek z jego rodziny, z jego pokolenia; owszem

czstokro umylnie dla tern okazalszego odwetu mci-

ciele wybieraj najznakomitszego czonka przeciwnej

strony. Niekiedy jednak, zwaszcza gdy familja oba-
B Zaleski. Tom III. 4
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owana jest bardzo mona i nie atwo wzi z niej

zemst, przychodzi do ukadów, a wtenczas nastpuje

danie i wypata gówszezyzny. Zwyczajnie cena

gowy wynosi okoo sta dukatów. Jeli zdarzy si

kradzie, poniewa nie masz policji, mieszkacy spra-

wniejsi bior na siebie z ochoty czynno policyjn.

Za ma nagrod wyszukuj zodzieja, oskaraj go

publicznie, zmuszaj do zwrotu rzeczy skradzionej,

albo mszcz si strzelajc do niego i rozpoczyna si

kolej krwawych powetowa. Kradzie wszake bardzo

tam jest rzadka,

W razie sporu, zwyczajnie strony wybieraj s-

dziego. Wezwany umawia si najprzód ile za to do-

stanie, potem obowizuje si przyprowadzi do skutku

co postanowi. Dla tego patrz zawsze eby sdzia

by silny, dobrze umia strzela i mia licznych przy-

jació; po zapadym wyroku bowiem, strona przegry-

wajca bynajmniej nie uwaa sobie za powinno

podda si jemu.

Wyczne pooenie kraju i osobliwe obyczaje

zapewniy niepodlego temu ludowi, który zreszt

jest dobry, uprzejmy i gocinny; ale nie móg on nigdy

przyj do znaczenia zewntrz. Zdaje si, e wszyst-

kie ludy sawiaskie trwayby w takime stanie,



— 51 —

gdyby podobnie miay warowne siedliska w górach.

Prócz tej naturalnej obrony posugiwaa jeszcze Czar-

nogórcom zazdro wzajemna ssiadów Wenecjan,

Austrjaków i Turków, którzy odpychali jedni drugich

od tego punktu, jako od przedmurza swoich granic.

Cala poezja tych okolic górzystych snuje si

koo historji czstkowych utarczek z nieprzyjacielem

i spraw domowego ycia. Poniewa kade pokolenie

ma prawo prowadzi wojn, a niekiedy wchodzi

w umowy nie pytajc si drugich, mnóstwo zatargów

i bojów z Turkami dostarcza przedmiotu poetom

W obrbie domowych dziejów, sawi oni pamitniej-

sze uroczystoci, biesiady, nadewszystko za wesela.

Wesele u tamecznych Sawian jest obrzdem najwa-

niejszym; w wielu pieniach dugo s wyliczane naj-

drobniejsze szczegóy swaby i zalubin. Kobiety

zgoa nie zale od siebie samych, przywizane do

gospodarstwa pracuj w domu i na polu; mczyni
cigle zaprztnieni sprawami wojennemi, nie myl
sami o wyborze zony; maestwa midzy modzie
zwykle ukadaj naczelnicy rodzin, czasem na 20 lat

przed dniem lubu. Skoro zblia si ta chwila, pan

mody powinien sprosi wszystkich swoich krewnych

i przyjació, eby mia orszak jak najwietniejszy.

Zdarza si, e potem lud sto lat pamita i gada
4*
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o wspaniaem weselu, jak o jakim dziwie. Najbliszy

krewny zarczonego, prowadzi pann mod do lubu,

jemu ona jest powierzona, a póki nie odda jej w rce

mowi. S jeszcze przytern inne urzdy weselne,

swatowie i swacie, drukowie i druki, a nadto mie-

szek, który z obowizku musi baznowa i bawi

wszystkich. Zreszt cay obrzd ma pozór wojenny:

mczyni wystpuj strojni i uzbrojeni, chocia i bez

tego nigdy nie rozstaj si z szabl i strzelb , czy to

przy robocie w polu, czy siedzc spokojnie pod dachem.

Opuszczajc rzecz o poematach rycerskich i ro-

mansach, których tumaczenia nie mamy dzi pod rk,
zostaje nam jeszcze dotkn kilku szczegóów poezji

pasterskiej, czyli tak zwanej niewieciej, poniewa jest

ona prawie wycznie ukadana i piewana przez

kobiety i modzie. Kilkanacie jej wzorów zamyka

si w drugiej czci niniejszego zbioru. Pieni te nie

s ju wiernem tumaczeniem, jak poemat o królu

azarze, s one spolszczone tylko. Poeta wola swo-

bodnie rozpiewa si narodow nut, ni pta gos

swój i swoj sawiask lir. Niepodobno w aden

sposób rozdzieli tej pieni pasterskiej na rodzaje

znajome. Klasyfikujc podug podziaów szkolnych,

niektórzy autorowie upatruj w niej poezj liryczn

i liryko-piewn.
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Robic uwag e pierwiastek komiczny i saty-

ryczny zupenie jest obcy poezji sawiaskiej, powie-

dzielimy, ze ta poezja wszelako nie wycza wesooci

szczerej i uciesznej. Na dowód tego monaby przyto-

czy scen zabawn z poematu bohaterskiego o we-

selu królewicza Marko.

Marko otrzymawszy rk ksiniczki bugarskiej,

powraca z narzeczon do siebie, jak zwykle w licz-

nym orszaku przyjació i zaproszonych goci. Kumem

czyli ojcem lubnym by doa wenecki ; dziewierzem

za, to jest stróem panny modej, krewny królewicza.

W drodze przypadkiem wiatr podniós zason ksi-

niczki, doa bdc blisko zobaczy twarz cudownie

pikn i zapali si niepowcignion namitnoci.

eby uwie narzeczon, trzeba byo naprzód uj
sobie dziewierza. Wenecjanin daje mu bót peen

dukatów, daje drugi i trzeci, a nakoniec przekupiony

dziewierz przyprowadza powierzon mu dziewic do

namiotu doy.

Doa zblia si do niej, prosi eby usiada i po-

czyna owiadcza si z mioci, ale przeraona ksi-

niczka odpycha go woajc: „Nieszczsny, przecie

jeste mi ojcem lubnym : ziemiaby nas poara i niebo

zwalioby si na nas." Na to doa, który jest co
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naksztat Don uana, odpowiada jej, „e pieci nie

jedn córk lubn i nie jedn chrzestn nawet,

a jednak ziemia trzyma si mocno pod jego nogami,

i dziki Bogu niebo cae dotd." Ksiniczka wtedy

uciekajc si do wybiegów, kamie, e matka zakazaa

jej pocaowa kiedykolwiek brodatego. Doa przywo-

uje natychmiast balwierza i kae sobie goli brod.

Narzeczona zbiera nieznacznie wosy do chustki, potem

chcc dowiedzie si gdzie by namiot ma, udaje

e si lka, aby Marko bdc blizko nie usysza ich

rozmowy. Doa j uspakaja mówic: „Patrz, tam na

kocu obozu, wieci si w górze jabko zote, to jest

namiot królewicza." Tego tylko byo jej potrzeba

:

wymknwszy si od natrtnego zalotnika, biey pod

opiek mowsk. Marko z razu ofuka si na bie-

dn za tak nieprzyzwoite odwiedziny; ale dowie-

dziawszy si o wszystkiem, idzie do wiaroomnych

przyjació i pyta ich, gdzie jest narzeczona. Wenecja-

nin chce ca t spraw w art obróci; powiada i
nie rozumie wród jakiego znalaz si ludu, który

nie zna si na artach. Marko nie daje mu duej gada,

pokazuje brod jako dowód zego zamiaru. Tu ju

nastpuje tragedja, mier doy i dziewierza.

Ustp ten jest scen komiczn. Grecy take po-

cztek swojej komedji odnosz do Homera, u którego
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znajduje si ów Tersit, co sta si wzorem dla Arysto-

fanesa. Ale scena ta opowiedziana jest spokojnie

i powanie. Nie zapominajmy e opowiadanie to prze-

chodzi przez usta starców lepych, którzyby mieli

sobie za ujm godnoci, powtórzy jaki art pochy,

albo sówko dwuznaczne.

Co do pieni niewieciech , poniewa te piewaj

si tylko w domach, lub podczas zabaw zgromadzonej

modziey, niezmiernie trudno je zebra. Wychodz
one na jaw publiczny jedynie za porednictwem le-

pych kobiet, które roznosz pieni niewiecie, podobnie

jak starcy epopej: ale starcy czstokro ulepszaj

pierwotwór, baby za przeciwnie psuj poezj serbsk,

bo odbieraj jej ten aromat, t muzykalno stylu, co

stanowi gówne jej zalety. Nic powabniejszego nad

styl ich piosnek; poprawniejszy on i dobitniejszy na-

wet od bohaterskiego. Jest to najwysza doskonao
do jakiej móg podnie si styl sawiaski. Wdzik
ten pochodzi zapewne z czystoci obyczajów, ze skrom-

noci cile przestrzeganej w poyciu tego ludu. Dla

tego jak niepodobna naladowa naiwne ruchy dziecka,

tak nigdy sztuka nie potrafi uda dziewiczej niewin-

noci piosnek sawiaskich.

Piosnki te nie daj si umieci w którymkol-

wiek podziale szkolnym. Nie jest to poezja ani liryczna



— 56 —

ani dramatyczna: nie byo takiej u Greków , ledwo

jaki lad jej znajduje si zachowany w kilku kawa-

kach antologji greckiej. S to drobne obrazki uczu,

uczu niekiedy zdajcych si by bez przedmiotu

i celu. Grecy sycylijscy, zapatrujc si póniej na

swoje pieni narodowe, postpili wyej i utworzyli

rodzaj znany po nazwiskiem sielanek. Teokryt na-

dal mu charakter dramatyczny, ale czsto go psu wpro-

wadzeniem kombinacji nadto sztucznych. Inni wielcy

poeci trzymali sie w nim raczej formy lirycznej

:

najczystszy za pierwiastek tego rodzaju pozosta

u Slawian. Najbardziej tu uderza harmonja, to jest

doskonae dobranie formy i cisy zwizek midzy

uczuciem a mow. Uczucie bowiem nieoddane waci-

wym sobie tonem, wychodzi na przedrzenianie
,
podo-

bnie jak chybioDy ruch staje si grymasem. Zdarza

si to co moment poetom germaskim rednich wieków,

przeciwnie sawiascy wolni s zupenie od tej wady.

eby mie o tern wyobraenie, dosyi przeczyta

drug cz niniejszego zbioru.

Zgodno stylu z przedmiotem w tych pieniach

wynika std, e si one rodz w jednochwilowem

natchnieniu. Caa ta poezja jest kwieciem rozwijajcem

si od razu i w swojej porze. Trzeba wiedzie jak
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i dziewczta podczas przechadzki i zabaw wspólnych,

wyraaj na prdce w kilku wierszach, co komu mo-

cniej odezwie si w myli lub w sercu. Na widok

piknej natury, w tej chwili poetycznego wzruszenia,

kiedy czowiek cywilizowany szuka oówka eby skre-

li krajobraz, albo przywouje drugich do patrzenia,

Serb zanuc sobie zwrotk ; a jeli zachwyci praw-

dziw poezj, niema potrzeby jej powtarza, bo wedle

praw w wiecie moralnym tak pewnych jak prawa

fizyczne w wiecie materjalnym , forma prawdziwa

staje si wieczyst; atwo j pamita, odciska si

ona na umyle, nie zapomni jej ani sam autor, ani ci, co

go syszeli. PodobDie jak we Francji naprzyklad,

sówko trafne, ucinek dowcipny, zaraz obiega po ca-

ym kraju, powtarza si wszdzie, tak w Serbji kady

obrazek poetyczny, kady piew muzykalny, dochodzi

do wiadomoci, staje si nabytkiem publicznym. Nie

masz czowieka któremuby w yciu nie zdarzya si

chwila twórczego natchnienia, a z pomników takich

chwil ze zwrotem tym sposobem tworzcych si,

powstaj pieni. Ale te pieni s tylko skadem, nie

za rozwiniciem motywów, co nie uszoby sztuce.

Artysta moe, i czstokro musi rozwija motywa

,

eby nie wpad w recytowanie i klecenie rzemielni-

cze; tutaj przeciwnie, lud zbiera same pierwotne
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zarodki poezji, e tak powiemy rudymenta sztuki.

Jak epopeja sawiaska daje nam wyobraenie, co to

byy rapsody greckie przed Homerem, tak w pieniach

Serbów widzimy historj sielanki u Greków.

Pomys i forma w poezji tej s jednolite, cile

z sob zczone. Dopiero sztuka póniej poczyna je

rozdziela i rozwija, a wtedy zjawia si rozmaito

stylu, nakoniec styl ten coraz bardziej gatunkowany,

rozkada si zupenie i przechodzi w proz. Skoro

retoryka rozróni wyraenia szlachetne od gminnych,

zwroty krasomowskie od pospolitych, styl wzniosy

od kwiecistego, mona ju widzie pocztek prozy.

W poezji Sawian, wszystkie rodzaje stylu sty-

kaj si z sob; jest w nich odmiana podug uczu

i myli, które wyraaj, ale nie masz przeciwiestwa

mocno racego w samej formie. Coby powiedziano

naprzyklad we Francji, gdyby kto w usta którego

tragika sawnego, obok wierszy Racina i Corneilla,

woy zwrotk Marota. Desaugiera , albo Berangera ?

Czy daaby si poj taka mieszanina? A u Sawian

to uchodzi. Uamek pieni eskiej wybornie u nich

zlew a si z poezj bohatersk, jeli rytm jest jednaki.

Poezja za bohaterska bardzo atwo zamienia si na

dram. Dosy jest pooddziela rozmowy, porozdawa
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okresy osobom, eby zrobi z epopei dobr sztuk

teatraln.

Jeden z utalentowanych autorów tegoczesnych,

Milutynowicz, wyda niedawno tragedj, która pozy-

skaa mu wzito w Sawiaszczynie. Tragedja ta

zawiera mnóstwo cakowitych miejsc poematu o bitwie

na Kosowem polu. Sowa azarza , odpowiedzi jego

ony, s przytaczane dosownie. Poeta nawet do

swego utworu tragicznego, wzi kamerton z pieni

gminnej, i potrafi caej sztuce nada , obok kolorytu

dawnych wieków, ton prostoty ludowej.

Rytm piosnek róni si bardzo od rytmu epopei.

Wszystkie niemal formy greckie , z niejakiem nagi-

ciem do jzyka, poczwszy od najpospolitszej miary,

a do sztucznej budowy strofy archaickiej i sofickiej,

mona znale w pieniach niewieciech. Pie niewie-

cia podnosi si take atwo do powanego tonu tra-

gedji, i najpikniejszym w tym rodzaju utworem jest

piew o mierci ony Hassan-agi, pierwszy co

by poznany i ogoszony w Europie. Ksidz Fortis

usyszawszy go, spisa po francuzku, a póniej uka-

zay si inne tumaczenia. Goethe uderzony powabn
prostot tej poezji, przeoy j na jzyk niemiecki.

Dziwna rzecz, e Goethe, który nie umia po sawia-
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sku, domylajc si tekstu z trzech tumacze, wsz-

dzie zgad, gdzie byy faszywe i zrobi przekad ze

wszystkich najwierniejszy. Jest tu i pie turecka.

Turcy slawiascy czyli Sawianie wyznajcy islamizm

nie opucili swojej rodowej mowy, piewaj po sa-

wiasku.

Znajduje si wiele podobnych kawaków midzy

poetami utworów tureckich; ale te ogólnie biorc,

jeli maj. wicej mocy i tragicznoci, nie s tak do-

skonae pod wzgldem formy. Turcy chocia uywaj
jzyka i wszystkich form stylu sawiaskiego, unosi

ich zawsze w poezji skonno do przesady, skonno

wrodzona ludom wschodnim, a jak si zdaje przez Al-

koran udzielona Sawianoin boniackim i albaskim.

Forma ta zwykle zagniata myli, i myli czstokro

gwatem przeciskaj si przez form. Tak, naprzykad,

poeta chcc opisa potg oczu piknoci sawionej,

poglda na miasto Trawnic i woa:

„Czarny obok rozciga si nad Trawnicem. Czy

to poar czy zaraza w miecie ? Nie, to pikna Jania

rzucia wzrokiem na miasto i wzniecia pomie. Ju
dwa sklepy zgorzay, dwa sklepy i jedna kawiarnia,

a ogie siga ratusza gdzie siedzi Kady za stoem

sdowym."
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Zdawaoby si, e to jaki wiersz artobliwy,

a przecie poeta muzumaski pisa go bardzo na

serjo. W innem miejscu matka narzeka na dziewczyn,

e zniszczya spokojno jej synów i grozi zamkni-

ciem ich w wiey. Dziewczyna odpowiada z krwi
najzimniejsz, e wzrokiem swoim przebije mury, wy-

amie drzwi elazne i wie wywróci. Charakter

wschodni wida tu wyranie.

Wszystkie te poezje wyjte s ze zbioru Wuka
Stefanowicza Karadzicza, który ju wyda 4 tomy,

a obiecuje wyda przynajmniej jeszcze pity i szósty.

Niedawno dopiero zaczto myle o podobnych zbio-

rach, a najtrudniej jest zebra pieni niewiecie; bo

jakemy powiedzieli, stare kobiety psuj ich tekst,

mode za nie chc piewa na prob i odpowiadaj

z gniewem, e nie s lepemi babami. Jedyny sposób

udawa si po to do dzieci; dziecko przywabione

piewa, a dziewczta poprawuj bdy, i tak nabywa

si czasem caa piosnka.

Romanse nie przestaj jeszcze krzewi si i kwi-

tn u Sawian ; duch, co stworzy ten rodzaj poezji,

trwa w caej swojej mocy; duch za epopei, zdaje si

by bardzo wycieczony. Wuk Stefanowicz, jakemy

o tern napomknli, najwicej nabytków swoich winien
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jednemu rapsodycie , którego znalaz pogronego

w ndzy. Szczególniejszy ten czowiek , naprzód

kupiec wdrowny, potem zbójca w górach , a je-

dnak — zdaniem samego Wuka — zacny i uczciwy,

y nakoniec z noszenia na plecach drewek do mia-

sta. P. Karadzicz wziwszy go do siebie, karmi i poi,

a pot mi da mu wygodny przytuek w jednym kla-

sztorze, gdzie siedzc, podyktowa ze sto uamków

poezji bohaterskiej i romansów, a poprawi wiele pio-

snek, bo równie dobrze piewa jak mówi z pamici.

Ale na nieszczcie rewolucja, która w owym czasie

wybuchna w Serbji, zniszczya to ródo; rapso-

dysta porzuciwszy klasztor, wzi si do broni, i po-

leg w boju przeciw Turkom.

Póniej tene sam Wuk Stefanowicz bdc na

dworze ksicia Miosza, niedawno zrzuconego z troDu,

stara si zgromadzi wszystkich rapsodystów znaj-

dujcych si w kraju. Miosz, który ledwie umia

podpisa si, by wielkim mionikiem poezji. Wuk
Stefanowicz usyszawszy o jednym z takich poetów

nazwiskiem Milim, sawnym szczególniej z recytowa-

nia wyej przywiedzionego poematu o weselu Zerno-

jewicza, prosi ksicia, aeby zaleci go wyszuka.

Ksi wyda rozkaz dostawi poet ywcem lub

umarego. Znaleziono go i dostawiono, ale nadzieje
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pokadane w nim zostay zawiedzione. Rapsodysta

naprzód by bardzo stary, cay pokaleczony jataganeni

i szabla podczas dugiej suby w bandzie rozbójni-

ków, nie chcia inaczej piewa, a trzeba go byo

podpoi wódk; potem nie recytowa, tylko piewa,

a kiedy zacz pie, nie mona byo mu przerywa,

bo ju w aden sposób nie dawa si uprosi, eby

j skoczy. Stenografji tam nie znano, a zatem dla

schwytania wszystkich wierszy w miar jak z ust

piewaka wychodziy, musiano obsadza go kilku pi-

szcymi. Ludzie cywilizowani ze wity ksicia, tacy

szczególniej, co byli w szkoach niemieckich, patrzyli

na to z zadziwieniem, nie mogli poj, do czego tak

kopotliwa zbieranina moga suy, mieli si, i z za-

jtego zbieraniem literata i z jego poety. Wmówiono

nakoniec w starca, e P. Wuk obra go sobie za

przedmiot zabawy, i wszystko , co z nim robi, byo

dla artu. Obraony Milim porzuci dwór ksicy
i tak uciek, e go ju wicej zapa nie zdoano.

Trzecim bardzo znakomitym rapsodyst, który

wielu szacownemi pieniami zbogaci zbiór Wuka
Stefanowicza, by zbójca z profesji, znaleziony przez

niego w wizieniu, gdzie siedzia za zabicie kobiety,

z powodu, jak powiada, e bya czarownic i urzeka

mu dziecko. Dziao si to w roku 1820.
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Zbiór ten zachowa przynajmniej pami poetycz-

nego stanu tamtych krajów, bo niewiadomo, co si

z niemi stanie.

Na tern zamykajc ten wstp objaniajcy histo-

rj i literatur serbsk, powiemy sów kilka o obcych,

co si zajmowali zbiorem pieni serbskich. Wyszo

ich wydanie w tumaczeniu angielskiem ale daleko

lepsze w niemieckiem przez pann Teres Jacob pod

nazwiskiem Talvi. Tumaczenie to nie obejmuje caego

zbioru, ale jest bardzo wierne.

We Francji, pisarz powszechnie znany, ogosi

bezimiennie w roku 1825 i 1827 zbiór poezji sawia-

skich, który zrobi wielkie wraenie w krajach pó-

nocnych. Autor powiada, e umia doskonale po illi-

ryjsku, e zwiedza tamte strony, i e mia pomocnika

w jednym sawnym rapsodycie sawiaskim, którego

nawet wizerunek rytowany przyczy do swego dziea.

Zbiór ten. wyjwszy ballad pod tytuem: mier
ony Hassa n -Agi, dawniej ju przez ksidza

Fortis przywiezion , zdawa si zawiera rzeczy ni-

gdzie niedrukowane. Poeci slawiascy nie mogc do-

sta oryginau poczli tumaczy, albo raczej odtuma-

cza przekad francuzki. Dawao si jednak w nim

dostrzega co obcego poezji sawiaskiej . jak na-
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przykad nie szukajc dalej, bardzo dugie gadanie

o strachach i upiorach, co wszystko, jakemy ju mó-

wili, nie ma miejsca w poezji i naley do bajek gmin-

nych. Obudzio si przeto podejrzenie, i sawny poeta

rossyjski Puszkin powzi myl napisa do wynalazcy

francuzkiego z zapytaniem o szczegóach odkrycia.

Mniemany tumacz przyzna si bez ogródek do wy-

biegu, powiada, ze istotnie mia zamiar zwiedzi

kraje sawiaskie, ale pomiarkowa, i daleko pewniej

jest wyda naprzód opisanie podróy i przeda ksi-

garzowi, a potem za te pienidze pojecha dla zoba-

czenia o ile imaginacja jego rozmina si z rzeczy-

wistoci. Chciao mu si przytem, jak dodaje, zaar-

towa z szerzcego si podówczas zapau do poezji

ludowej, do kolorytu miejscowoci. Byo to w czasie

wojny romantyków z klasykami: wszyscy gadali o

poezji tego rodzaju i publikacja pana Fauriel zostaa

przyjta z oklaskami powszechnemi. Tum naladow-

ców rzuci si na wskazan drog i przyszo do ta-

kiego naduycia, e nikt ju nie chcia wierzy w rze-

czywist bytno poezji sawiaskiej
;

poczytano j
tylko za wymys dowcipnego pisarza francuzkiego.

To mogo by przyczyn niepowodze prawdziwego

przekadu, który póniej w roku 1834, wydaa panna

Voiart , trzymajc si dosownie tumaczenia niemiec-

kiego Teresy Jacob.
B. Zal9»ki. Tom III. 5
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I.

ZARCZYNY KNIAZIA AZARZA.

Pije wino potny Car Stefan,

W biaym grodzie stoecznym Pryzrenie

;

Posuguje powiernik knia azarz

;

Ile razy dolewa mu wina,

Tyle razy poglda na krzywo.

Powiernika nareszcie Car pyta

:

„O ! przez Boga — mój sugo azarzu,

„O co spytam, odpowiedz mi szczerze;

„Czemu, kiedy nalewasz mi czasze,

„Zawsze na mnie spogldasz niemile?

„Czy ci ko twój zachorza i zmarnia?

„Czy ci odzie na niwce zwiotszaa?

„Czy za mao wszelkiego masz dobra V

„Czegó braknie na moim ci dworze?

Odpowiedzia knia azarz po chwili

:

„Miociwie posuchaj o Panie

!

„Kiedy pytasz, odpowiem ci szczerze;

„Ani ko mój na niwce zakula, —
„Ani odzie zwiotszaa do szcztu

,

„Ani mao wszelkiego tu dobra

,
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„Carski wszdzie na dworze dostatek!

„Miociwie posuchaj mi Panie!

„Kiedy pytasz , odpowiem ci szczerze.

„Ile tylko sug byo u ciebie,

„Ty kadego askawie, wspaniale,

„Uposay dobrami i on;
„O mnie dotd nie raczy pomyle,

„Chocia czas mi i miana i ony,

„Pókim jeszcze i mody i rzeki."

Sodko odrzek potny car Stefan

:

„ O ! przez Boga azarzu mój wierny

!

„Ja nie mog oeni ci znaga,

„Jak inszego z nadwornej gawiedzi.

^Monej szukam dla ciebie dziewicjr

,

„A dla siebie ssiada i druha

,

„Z którym mógbym kolano z kolanem,

„Razem zasi i razem pi wino.

„Lecz posuchaj o wierny mój sugo
;

„Juzem znalaz dla ciebie dziewic,

„A dla siebie ssiada i druha:

„U starego tam Juga Bohdana —
„Jugowiczów dziewiciu siostrzyc

,

„Upatrzyem Milic mizin.

t,I zaprawd nie atwa to sprawa;

-Trudno wielce Bohdana zaczepi,
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„Wysokiego on rodu pan z panów,

„Córki wyda nie zechce za ciebie.

„Lecz-no suchaj o wierny azarzu

!

„Dzisiaj Pitek a jutro Sobota,

„A pojutrze wesoa Niedziela;

„Pojedziemy na owy w poniny,

„A zawezwiem i Juga Bohdana,

„I dziewiciu synów Jugowiczów.

„Ty nie kwap si azarzu na owy,

„Zosta raczej na biaym tu dworze,

„I przygotuj wspania wieczerz.

„Ja zawróc na gody Bohdana,

„A ty zawró braci Jugowiczów!

„Gdy zasidziem za stó pozocisty,

„Niech napojów i cukrów nie braknie;

„Przynie tako czerwonego wina.

„Kiedy nieco ju sobie podpijem,

„Po staremu Jug pocznie rozprawia

„Jako dzielny by ten, albo owy —
„Podsu tedy Ksigi starosawne,

„Niechaj czyta o czasach polednich

;

„Skoro pocznie — ty Ciszkiem azarzu,

„Szczebluj prosto na wie skarbnic,

„Znie mi ow czasz szczerozot,

„Któr same zakupi przed laty

„W monym, biaym grodzie Waradynie
,
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„Od zotniczki modziuchnej dziewczyny,

„I przepaci nad warto towaru.

„Czasz winem napenij czerwonem —
„Iz pokonem wrcz j Bohdanowi;

., Bohdan — Bohdan zamyli si pewnie

„Czem by ciebie obdarzy nawzajem;

„Ja si wtedy na razie przymówi

,

„O t liczn Milic mizin."

Przeszed Pitek i przesza Sobota

,

Nasta ranek wesoej Niedzieli

;

Car wyjecha na owy w poniny,

I zawezwa i Jnga Bohdana

,

I dziewiciu synów Jugowiczów.

owy wrzay po górze zielonej,

Ale puste — nie byo zwierzyny

:

Powracali ku swoim wic dworom.

Na spotkanie wyjecha ju azarz.

Car zaprosi Juga na wieczerz,

azarz prosi braci Jugowiczów.

Gdy zasiedli za stó pozocisty,

Zabra przodek potny Car Stefan,

Obok niego sdziwy Jug Bohdan,

I dziewiciu w koo Jugowiczów.

Posugiwa u stou sam azarz,

Nagotowa napojów i cukrów,
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I przedniego czerwonego wina.

Kiedy dobrze podpili ju sobie

,

Wnet o wszystkiem rozprawia poczli,

Jako dzielny by ten albo owy :

Jug rozoy Ksigi starosawne,

Pocz powie o czasach polednich :

„Czy sychana o bracio dostojna!

„Czy widzicie co ksiga powiada?

„Przyjd czasy o czasy polednie,

„Gdy nie stanie owiec ni pszenicy,

„A po polach ani pszczó, ni kwiecia;

„Kum si z kumem zapozw na sdy

„A brat brata na majdan wywoa!. . .

Kiedy azarz zasysza e czyta,

Pomkn spiesznie na wie skarbnic,

Przyniós ow czasz szczero-zot:

Zaraz winem napeni czerwonem

I z pokonem wrczy Bohdanowi.

Bohdan przyj czasz szczero-zot,

Przyj czasz — lecz wina nie pije;

Zadumany snad biedzi si w mylach,

Czem nawzajem obdarzy azarza.

Wykrzyknli ku ojcu synowie :

„O Rodzicu, sdziwy Bohdanie,

„Czemu wina nie pijesz z tej czaszy,
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„Któr azarz dorczy! z pokonem?"

Odpowiedzia sdziwy Jug Bohdan:

„Dziatwo moja, mili Jugowicze

!

„Czasz wina spenibym z ochot,

„Ale myl, przemylam w mej gowie,

„Czem nawzajem obdarzy azarza." —
I woali na nowo synowie:

„acno tobie obdarza nasz Ojcze!

„U nas koni, sokoów dostatek;

„O! dostatek i piór i kopaków!"

Wnet si zrcznie przymówi Car Duszau

„azarz dosy ma koni, sokoów,

„Ma tu dosy i piór i kopaków

;

„azarz tego wszystkiego nie chciwy,

„azarz aknie Milicy dziewicy,

„Owej licznej Milicy mizinej

,

„Lubej siostry braci Jugowiczów.

"

Na te sowa wszyscy Jugowicze

Poskoczyli równemi nogami,

I sierdzicie jli si do mieczów,

Aby natrze na Cara przy stole. —
Modli synów sdziwy Jug Bohdan

:

„Stójcie ! stójcie! przez Boga ywego!

„Na gocinie kto dotknie si Cara,

„Na wTiek wieków niech bdzie przeklty

!
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„Zajrz oto w Ksigi staroslawne

,

„Lepiej wiedzie — o dziatwo porywcza,

„Komu w Ksigach Milica sdzona."

Ksigi czyta sdziwy Jug Bohdan,

Ksigi czyta a rzsne Izy roni

:

„Dajcie pokój — synowie, na Boga

!

„azarzowi Milica sdzona;

„azarz Carstwo odziery w puciznie

;

„azarz bdzie carowa przesawnie —
„Na Kruszewcu, u wody Morawy."

Gdy to syszy potny Car Stefan

,

Machn rk za pas do zanadrza;

I wyrzuci na tysic czerwoców,

I wyrzuci jabko szczero-zote —
A na jabku trzy drogie kamienie,

Na dziewosb — Milicy dziewicy.



II.

BÓJ KOSOWSKI.

CAK AZARZ I CARZYCA MILICA.

"W tem Car azarz zasiad do wieczerzy,

Obok niego Carzyca Milica;

Ja mówi Carzyca Milica:

„O! azarzu — o serbska korono!

„Ty wyruszasz jutro pod Kosowo;

„Wojewodów i sub zabierasz,

„Nie zostawiasz we dworze nikogo,

„Ani ma, o! Carze azarzu,

„Któryby cho list powióz odemnie

„Pod Kosowo i nazad powróci.

„Wyprowadzasz mych braci dziewiciu,

„Ukochanych braci Jngowiczów :

„Zostaw, zostaw cho brata jednego —
„Brata siostrze — o! bagam pod kltw."

Odpowiedzia przesawny Car azarz

:

„Jejmo moja , Carzyco Milico

!

„Kogó z braci najradziej by chciaa,

„Bym zostawi na biaym tu dworze?"

— „Och pozostaw Boszka Jugowicza."

Wtedy znowu przemówi Car azarz:



„Jejmo moja, Carzyco Milico

!

„Kiedy jutro dzie biay zawita,

„Dzie zawita i soce obrzanie,

„A bramy si otworz na grodzie,

„Wynijd zaraz pod bram zachodni

;

„Tdy wojsko wycignie w popisach,

„Sama jazda wiecca wóczniami,

„Na jej czele jest Boszko Jugowicz.

„Nie on bdzie Krzyow chorgiew

;

„Poko mu si i powiedz odemnie,

„Niech chorgiew zda komu bd zechce,

„I niech z tob zostanie na dworze."—
Kiedy ranek nazajutrz zawita,

I na grodzie otworzono bramy,

Wnet wybiega Carzyca Milica,

Czatowaa u bramy zachodniej.

Otó wojsko cigno w popisach,

Sama jazda b,vi cca wóczniami,

A na przedzie by Boszko Jugowicz,

Na gniadoszu kapicym od zota; —
Brata Boszka i konia gniadosza

Obwiewaa krzyowa chorgiew.

Na chorgwi jabko pozociste,

Pozocisty krzy wity na jabku —
A od krzya pozociste kity

Biy Boszka po obu ramionach.
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Wnet pomkna Carzyca Milica —
Chwyta silnie za uzd gniadosza

,

Targa brata za rk u bramy,

I poczyna przemawia aonie

:

„O! mój bracie Boszku Jugowiczu,

„Car si zmikczy na moj modlitw,

„Aby nie szed na bój pod Kosowo

:

„Owszem .ciebie pozdrawia — i kae

„By chorgiew zda komu sam zechcesz;

„I pozosta ze mn na Kruszewcu,

„ebym miaa brata ku pociesze."

Odpowiedzia brat Boszko Jugowicz

:

„Id ty sobie siostro na wieyc

;

„Ale ja si nie myl tu zosta,

„Ni krzyowej chorgwi ustpi —
„Choby Car mi ustpi Kruszewca.

„Coby rzeka bojowa druyna?

„Patrzcie tchórza Boszka Jugowicza

!

„Nie mie z nami ruszy pod Kosowo —
„Za krzy wity nie chce swej krwi przela

„Ani umrze za wiar narodu." —
Pchn si konno co ywiej przez bram. —
A wyjecha sdziwy Jug Bohdan

;

Za nim siedmiu synów Jugowiczów,

Wszystkich siedmiu obiega Carzyca,



Lecz ni jeden obejrze si nie chcia.

Chwilk w paczu zaledwie postaa,

A wyjecha Jugowicz Wóina,

Powodowych lik koni prowadzi,

Pod kapami carskiemi zoterai. —
Zatrzymaa Carzyca gniadosza,

Chwyta brata za rk u bramy,

I poczyna przemawia aonie:

„O! mój bracie serdeczny Woino,

„Car zniikczoiry na moj modlitw,

„Pozdrowienie i rozkaz przesya

:

„Aby konie zda komu bd zechcesz,

„A sam zosta przy mnie na Kruszewcu,

„ebym miaa brata ku pociesze."

Odpowiedzia Jugowicz Woina

:

„Id ty sobie siostro na wieyc!

„Jeli taki jest midzy Serbami,

„Coby doma dzi wola pozosta —
„Oby zaraz pad mierci haniebn!

„Id siostro chtnie na Kosowo —
„Za Krzy wity wytoczy krew moj;

„Id umrze za Wiar z m braci. —

"

Pchn si konny co ywiej przez bram.

Gdy to widzi Carzyca Milica

,

Pada w paczu na kamie — na chodny,
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Pada biedna bez si, bez pamici.

A wyjecha przesawny Car azarz.

Kiedy ujrza sw on Carzyc,

zy mu jako po licach pobiegy

;

Rzuci wzrokiem z prawego na lewo —
I zawoa sug Houbana

:

„Houbanie — ty wiern}r mój sugo!

„Pójd-no z koniem, — z twym koniem abdziem

„Wemij Jejmo na biae ramiona,

„Odwie chor co spieszniej do dwora,

„I na Boga zaklinam ci sugo!

„Nie id z nami na bój pod Kosowo

„Ale zosta na biaym tu dworze."

Gdy to syszy modzieniec Houban,

zy zrosiy rumiane jagody;

Zesiad z konia swojego abdzia,

Wzi Carzyc na biae ramiona,

Powióz biedn pospiesznie do dworu:

Ale w sercu i nudzi i boli,

Ze nieposzed na bój pod Kosowo

;

Wic powróci do konia abdzia,

I polecia manowcem za swymi.

Gdy nazajutrz poranek zawita,

Przyleciay dwa wron gawrony,

Od Kosowskiej szerokiej równiny,
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I upady na bia wieyc,

Na wieyco sawnego azarza.

Jeden kracze, — a drugi przemawia:

„To wieyca sawnego azarza;

„Czemu gucho — czy niema nikogo ?*

W caym dworze nikt tego niesysza,

Ale t}rlko syszaa Carzyca, —
Zbiega prdko po schodach na prawo 1

Za ni zbiegy dwie córy zamne,

Wukosawa i Mara nadobna.

kajc pyta Carzyca Milica

:

„Oj przez Boga dwa wron gawrony,

„Skd lecicie tak biaym porankiem?

„Moe z boju? moe z pod Kosowa?

„Czycie wojsko potne widzieli?

„Czy si z sob ju wojska spotkay?

„Które przecie odnioso zwyciztwo?'*

Przemówiy dwa wron gawrony:

„Pokój tobie Carzyco Milico!

„Od Kosowa lecimy porankiem —
„ Widzielimy dwa wojska potne —
„Kiedy z sob potkay si wciekle.

„Ju Carowie z obu stron polegli.

„Z Turków wprawdzie zostao niewielu;

„Ale z Serbów cho który i ywy —
„Albo ranion, lub we krwi si broczy."—
B. Zaleski. Tom Ul.
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Gdy prawiy tak wron gawron}',

A si zjawi nadworny Milutyn;

Praw rk niós w rce swej lewej,

Siedmnacie kro razy raniony,

Ko krwi czarn opieky calutki.

Zawoaa ku niemu Carzyca:

„Co ei? co ci — o biedny mój sugo!

„Ze odstpi tak Cara samego?"

Odpowiedzia nadworny Milutyn

:

„Pani moja — zsi pomó mi z konia!

„Daj mi zimnej tu wodjr na skronie,

,.Pokrop winem czerwonem na czonki;

„Dokuczliwe nad si me rany."

—

Dopomoga zsi z konia Carzyca,

Zimnej wody podaa na skronie,

Winem czonki obmya zbolae:

Kiedy nieco orzewia si pocz,

Przemówia powtórnie Carzyca:

„Co si stao tam w boju Kosowskim?

„Kdy poleg przesawny Car azarz?

„Kdy poleg sdziwy Jug Bohdan?

„Kdy legli bracia Jugowicze?

„I zi jeden Miosz Wojewoda?

.1 zig wtóry sawny Wuk Branko wicz?

„I kochany Banowicz Stroma?
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„Kdy? kdy? o wszyscy polegli?"

Wtedy zacz sw powie Mi lutyn :

„Wszyscy Pani, o wszyscy polegli.

„Kdy poleg przesawny Car azarz,

„Poamanych tysic tam wócze —
„Wóczni serbskich i wóczni tureckich —
„Jednak wicej serbskich ni tureckich —
„Bo Serbowie ginli przy Panu —
„Panu swoim — i twoim o Pani!....

„A Jug, ojciec twój, Pani kochana —
„Zgin niemal na pierwszem potkaniu;

„Lego przy nim i omiu tu synów —
„Bo brat brata odstpi nie chcieli —
„Póki który móg wada orem ....

„Ju by zosta sam Boszko Jugowicz —
„Pod Kosowem chorgwi wywija

„I ugania za Turków chmarami —
„Jako sokó za ladem gobi....

„Ale ugrzz we krwi po kolana ....

„Obok poleg Banowicz Stroina....

„Wielki Miosz, o! Pani, zabity —
„U Sitnicy — nad sam tu wod,

„Kdy mnóstwo te lego i Turków —

„Miosz bowiem ci Cara Murata;

„Zbi dwanacie tysicy janczarów:

„Niech Bóg niebo da jego rodzicom

6*
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„Wieczn chwa zostawia on Serbom,

„I y bdzie w pieniach i powieciach

„Póki tylko ludzi i Kosowa!

„A niepytaj o podego Wuka.

„O ! przeklty dom który go spodzi,

„O ! przeklty ród i pokolenie ! . . .

.

„On to zdradzi Cara na Kosowem —
„Odprowadzi dwanacie tysicy —
„Pani moja ! — najtszych pancernych.



ni.

POBONO I BÓJ KOSOWSKI.

Siwy sokó o ! lecia — a lecia

Od witego grodu Jeruzalem,

Niós pod skrzydem ptaszyn jaskók

;

Och to nieby — o! nieby to sokó,

Lecz Eliasz prorok nad proroki;

To nie bya pod skrzydem jaskóka

,

Ale pismo od Boga-Rodzicy

;

Sokó kry nad polem Kosowskiem,

Spuci pismo na carskie kolana,

A to pismo tak na gos rozbrzmiao :

„Szczepie Boy — dostojny azarzu!

„Có o Carze wybierzesz ze dwojga
;

„ Czyli wolisz królestwo na Niebie?

„Czyli wolisz królestwo na ziemi? —
„Jeli wolisz królestwo na ziemi,

„ Siodaj konie, ka cign poprgi,

„Bohatery niech twoje si zbroj,

„A uderzcie na wroga obcesem,

„Wszyscy Turcy do nogi wygin.

„ Jeli wolisz królestwo na Niebie,
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„Tedy wystaw Cerkiew na Kosowem

;

„Nie uj-waj kamieni, marmurów,

„Lecz namiotnycli jedwabiów, szkaratów

;

„Ka spowiada i ustawia wojsko.

„Cae wojsko polegnie tu w boju,

„I ty Kniaziu polegniesz spoecznie.'1

Gdy Car sysza co pismo wyrzeko,

Tak i owak rozmyla na dwoje:

„Miy B'oe ! nieatwa tu rada

;

„Czy wybior królestwo na Niebie?

„Czy wybior królestwo na ziemi?

„Nie na ziemi — bo liche, nietrwae;

„Lecz na Niebie — bo bogie a wieczne."

Car pogardzi królestwem na ziemi,

Ale obra królestwo na Niebie.

I wy6tawi Cerkiew na Kosowem, —
Nie uywa kamieni, marmurów.

Lecz namiotnycli jedwabiów, szkaratów,

Patriarch serbskiego zawezwa

I dwunastu wielebnych wadyków,

By tysicom odpuszczali grzechy.

Po spowiedzi ustawia Car wojsko,

Kiedy Turcy wpadli na Kosowo.

Wiedzie wojsko sdziwy Jug Bohdan,
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Wraz z dziewiciu swoimi synami.

Jak z dziewici siwemi sokoy:

U kadego po dziewi tysicy,

A u Juga tysicy dwanacie.

Wrcz si bili i siekli si z Turki,

Siedmiu Baszów zbili i ubili,

Gdy ósmego poczli ju razi.

A- ci zgin sdziwy Jug Bohdan,

I zginli bracia Jngowicze,

Jak dziewiciu najtszych sokoów —
I przy wodzach polego ich wojsko.

Wiod wojsko trzej Morniawczewicze,

Ban Uhlesza — i wojwoda Hojko,

I tu w lady król chrobry Wukaszyn,

Kad}r wiedzie trzydzieci tysicy.

Wrcz si starli i siekli z Turkami,

Omiu baszów zbili i ubili.

Dziewitego poczli ju razi,

Gdy polegli dwaj Morniawczewicze,

Ban Uhlesza i wojwoda Hojko.

Król Wukaszyn odniós cikie rany,

Stratowali go Turki pod komi

:

Cae tako wycili im wojsko.

Wiedzie wojsko znów Ereog nasz Stefan:

U Ercoga wojsk sia potnych,
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Sia wielka — szedziesit tysicy.

Znów si zwarli i siekli z Turkami —
Dziewi baszów zbili i ubili,

Dziesitego poczli ju razi,

Kiedy poleg i Ereog nasz Stefan,

1 potne z nim wojsko polego.

Wiedzie wojsko sam Serbski Car azarz,

Przjr azarzu Ijk straszny orny cli,

Siedemdziesit i siedem tysicy :

"Wnet rozgoni] Turków pod Kosowem,

Nie dal im si obejrze ni razu

;

Gdyby duej bój potrwa godzin,

Byby azarz w pie Turków pogromi.

Zgad o Boe Wuka Brankowicza,

On to zdradzi tecia na Kosowem;

Wtedy Turcy przemogli azarza,

I przesawny nasz Serbski Car poleg —
I polego przy nim cae wojsko,

Siedemdziesit i siedem tysicy,

Cae wojsko dostojne i wite,

I miemu Bogu podane.



IV.

GOWA WITEGO AZARZA.

Odsieczona ju gowa azarza,

Na Kosowskiem walaa si polu
;

aden Serb tej niewidzia zniewagi,

Mode Turcz widziao j samo :

Mode Turcz niewolne po matce,

Bo zrodzone po serbskiej niewiecie

;

I woao do swoich pachol :

„Turki, Turki, o bracio kochana

!

„Owo gowa wielkiego mocarza,

„Grzech przed Bogiem — przed Bogiem jedynym,

„By j kuy ory a gawrony,

„By j ludzie a konie deptay." —
Uj gow witego azarza,

I zawin w sw po kulist,

Potem poniós ku zdrojom krynicy,

Spuci gow gboko a na dno. —
Staa gowa we zdrojach krynicy,

Czas niemay — lat krgych czterdziestek:

Ciao byo na polu Kosowskiem,

Nietykane pod stra Anioów

;
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Ni je kuj ory, ni gawrony,

Ani depc Indzie ani konie. —
Miy Boe we wszystkiem Ci chwaa

!

Zahukali raz modzi wonicy,

Od biaego tu grodu — od Skopia,

"Wieli tdy Bugarów i Greków,

Gdzie daleko do Niszu, Widynu:

Na Kosowem stanli ju noc.

"Wieczerzali wonicy tu modzi,

"Wieczerzali — gdy pi si zachciao,

Wyszukali gdzie smolne uczywo,

Jak pochodni jarzc zaegli —
Aby szuka wody na Kosowem.

Owo dziwnie — a czystym przypadkiem,

Przyszli prosto do zdrojów krynicy.

Jeden ze trzech woniców zawoa

:

„Na dnie wody czy miesic patrz wieci."

Znowu wtóry ozwa si po chwili:

„Bracie, bracie, nie miesic to wieci!" —
Trzeci milcza nie mówi ni sowa,

Prosto na wschód obróci oblicze,

" Odda pokon Najwyszemu Bogu.

„Pomó Boe i wity Bazyli! 14

Plusn nurkiem a na dno krynicy,

"Wyniós gow, — o ! gow witego

Ziemi Serbskiej Patrona azarza,
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Na zielonej murawie j zoy,

Sam ku wodzie pospieszy z czerpakiem.

Dugo pili spragnieni wonicy,

Kiedy razem spojrzeli za siebie.

Na murawie ju gowj' nie byo;

Ale toczy si sama przez pole

:

wita gowa do ciaa witego,

Przypia si jak bya przed laty. —
Gdy nazajutrz zawita poranek,

Wie roznieli std modzi wonicy,

I zna dali prawowiernej braci.

Lik duchownych wnet ruszy niezmierny;

Trzystu starców, boych pomazaców,

I dwunastu wielebnych Wadyków,

I sdziwych czterech Patriarchów,

Czterech witych — Pietski, Carogrodzki,

I Wszechziemski i Jeruzalemski ....

Wszyscy byli w kapaskich odzieniach,

A na gowach kapy zlotolite
,

A na rkach Ksigi Starosawne:

I poczli przewite modlitwy,

I poczli wielkie naboestwo;

Trzy dni biae — i noce trzy ciemne,

Ani siedli — ni wzili pokarmu,

Ni si kadli, ni oczu zmruyli.

A modlili witego azarza
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Dokd zwoki swe przenie rozkae?

Do Opowa, czy do Rruszedolu,

Czy do Jaska, czy do Beszeniewy,

Do Rakowca, czy do Szyszatowca,

Lub do Dziwszy, lub do Kuwodyna?

Albo moe gdzie do Makedonji?

Niechcia wity na cudzej ziemicy,

Kaza nie si do swojej, do wasnej,

Do wspaniaej, piknej Eawanicy,

Pod wysokim lesistym Ruczajem

:

Kdy azarz zbudowa Monaster —
Za ywota tu jeszcze ziemskiego

;

I zbudowa sobie zaduszyn

O swym wasnym i chlebie i mieniu,

e nie byo ni ezki sierocej.



V.

KOSOWSKA DZIEWCZYNA.

Ranne ptasz , kosowska dziewczyna,

Wstaa z jutrzni — po rosie — w niedziel,

Za nim z Nieba przygrao soneczko;

Zawina bieluchne rkawy,

Zawina do okci bieluchnych;

Na ramionach koacze w kobiace, —
W licznych rczkach dwa zote puhary,

W jednym woda wieutka, zdrojowa,

W drugim wino przejrzyste, rumiane,

I tak sobie wdruje równin.

Chodzi — brodzi — wci dalej a dalej,

Bojowiskiem krwi serbsk ociekem,

Bojowiskiem sawnego azarza;

Gdzie ywego wojaka nadybie,

Zaraz wod zdrojow umywa,

Usta winem rumianem odwil,

I posila koacza okrómk.

Los przygodny sam zagna liton,

Kdy lea Orowicz Pawluta,
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Carski, miody, urodny chory,

ywy jeszcze, lecz ciko zrbany,

Odsieczowe, — po okie prawica,

Lewa noga po same kolano, —
Stercz strasznie wskro ebra zamane,

Biae ono pracuje w oddechach.

W lot si zwija przy biednym dziewczyna,

Z krwi odciga na mikk muraw,

Zaraz wod umywa zdrojowa,

Usta winem rumianem odwil,

I posila koacza okrómk.

Kiedy serce zagrao junackie,

Pocz mówi Orowicz Pawluta:

„Droga siostro, kosowska dziewczyno!

Jaka ciebie zniewala aoba

Brodzi we krwi tak sabej niewiecie?

Kogo szukasz na pulu uojowem?

Swego brata — lub swego bratanka —
Albo ojca, twych latek piastuna? —

"

Wnet odrzeka kosowska dziewczyna:

„Drogi bracie, wojaku nieznany!

O ! nie szukam z pokrewnych nikogo, —

Nie mam brata tu, ani bratanka,

Ani ojca, mych latek piastuna.



— 95 —

Czy pamitasz nieznany wojaku

!

Gdy car wojsko poleci spowiada,

Przez trzy niedziel trzydziestu duchownym,

W Samodreskim wspaniaym kociele?

Cae wojsko przyjo Chleb Paski:

Trzech wojwodów przyjli ostatni

;

Jeden sawny nasz Miosz Obylicz,

Drugi sawny nasz Iwo Kosanczj-c,

Trzeci sawny och! Milan Toplica. —
Staam wtedy przed domem we wrotach

;

A tu idzie nasz Miosz wojwoda,

Pikny wojak jak niema na wiecie;

Brzka, szczka szabelk po bruku, —
Krany kopak pierzasty na gowie,

Na ramieniu bogata opocza,

Koo szyi jedwabna przewizka.

W tern obejrza si ku mnie i mruga:

Zrzuca z siebie bogat opocz,

Zrzuca z siebie i mnie j podaje:

„We t dziewcz bogat opocz,

„Aby poczem spomina mi miaa!

„Po opoczy o mojem imieniu!

„Oto duszo pospieszam za Carem

„Do taboru — i na mier do boju.

„Módl si dziewcz kochane do Boga,

„Aby zdrowo do domu powróci,
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„Spotka bowiem nie mae ci szczcie!

„Pójdziesz za m za mego Milana.

,Za Milana po Bogn mi brata,

„Z którym wieczne zawarem braterstwo.

„W Imi Boga — a Jana witego !

„Ja wam bd starost weseln3*m. u —

„Idzie za nim znów Iwo Kosanczyc,

Pikiry wojak jak niema na wiecie

!

Brzka, szczka szabelk w kamienie, —
Krany kopak pierzasty na gowie, —
Na ramieniu bogata opocza,

Koo szyi jedwabna przewizka,

A na palcu przedrogi piercionek,

I on ku mnie spoglda i mruga

:

Zrzuca z palca przedrogi piercionek

;

Zrzuca z palca i mnie go podaje

:

„We ten dziewcz przedrogi piercionek,

„Aby po czem spominaó mi miaa!

„Po piercionku o mojem imieniu

!

.,Oto duszko pospieszam za Carem

Do taboru — i na mier do boju

!

„Módl si dziewcz kochane do Boga,

„Abym zdrowo do domu powróci,

„Spotka bowiem niemae ci szczcie !

„Pójdziesz za m, za mego Milana
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„Za Milana po Bogu mi brata,

„Z którym wieczne zawarem braterstwo,.

„W Imi Boga — a Jana witego!

„Ja twym bd dziewierzem do lubu !"

„Idzie za nim znów Milan Toplica

Pikny — mod}' — jak niema na wiecie

!

Brzka, szczka szabelk w kamienie, —
Krany kopak pierzasty na gowie, —
Na ramieniu bogata opocza,

Koo szyi jedwabna przewizka,

Koo rki przecudna zapinka.

I on tako spoglda i mruga;

Zrzuca z rki przecudn zapink,

Zrzuca z rki i mnie j podaje

:

„We t dziewcz przecudn zapink,

„Aby po czem spomina mi miaa !

„Po zapince o mojem imieniu !

„Oto duszko pospieszam za Carem

„Do taboru — i na mier do boju !

„Módl si dziewcz kochane do Boga,

„Abym zdrowo do domu powróci,

„O bdziemy szczliwi oboje

!

„Pojm ciebie za wiern maonk." —
B. Zaleski. Tom III.
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I odeszli w lad jeden za drugim . . .

Owo tych to kochanych wojwodów.

Szukam dzisiaj na polu bojowem!"

• A przemówi Orowicz Pawluta:

„Droga siostro, kosowska dziewczyno!

„Widzisz duszko na prawo las wócze,

„Taki gsty i taki wysoki
;

„Tam to, tam to krwi byo junackiej —
„Koniom naszym po same strzemiona,

„Po strzemiona — i po udzienice,

„A wojakom a po pas jedwabny

!

„Och, tam tako polegli trzej twoi

!

„Wró si tedy do domu dziewczyno !

„Na co krwawi rkaw}' i poy?"

—

Gdy dziewczyna suchaa tej mowy,

zy jej biegy na licznych jagodach;

Idzie — idzie — aosna do domu,

Kuka — grucha — z biaego gardzioka

:

„Biada — biada! Nic mi si nie wiedzie!

„Niech si dotkn tej sosny zielonej

„Uschnie pewnie i sosna zielona." —



VI.

WYZWANIE MURATOWE.

Na Kosowo Car Murat najecha,

Gdy najecha, list drohno napisa,

I sa gocem do grodu Kruszewca,

Do samego serbskiego azarza

:

„O azarzu ziem serbskich Zwierzchniku!

„Ani byo ni bdzie na wiecie,

„By dwóch panów a jedna ziemica,

„Jeden rajas dwa paci haracze.

„Oba razem carowa niemoem.

„Owo przylij mi klucze i haracz:

„Zote klucze od wszystkich twych grodów,

„Caki haracz za siedem lat z góry,

„Jeli nie chcesz tej woli wypeni,

„Wynijd zaraz z twem wojskiem na pole,

„Mushn ziemi rozdzieli szablami." —

Gdy ten grony list doszed rk Cara,

Czyta — czyta — zagniewa si wielce .

.

7*



VII.

GODY PRZED BOJEM.

.... Sawne gody u Cara azarza,

Na Kruszewcu, na zamku warownym

:

Mnóstwo panów zasiada na lawach,

Mnóstwo panów i modych panitek :

Obok Cara sdziwy Jug Bohdan,

I dziewiciu synów Jugowiczów

;

A na lewo mony "Wnk Brankowicz,

Tudzie serbskich rzd mów dostojnych

;

Przeciw Cara wprost Miosz Obylicz,

Pobratymi dwaj jego po bokach,

Jeden sawny nasz Iwo Kosanczyc,

Drugi sawny nasz Milan Toplica. —

Zoty puhar oburcz Car uj,

I przemawia ku serbskiej starszyznie

:

„Czyje zdrowie na teraz wypij?

Jeli tego kto godzien po wieku ?

Tedy godzien sdziwy Jug Bohdan

;

Jeli tego — kto godzien po wociach?

Tedy godzien zi mój Wuk Brankowicz;

Jeli tego kto godzien po sercu ?
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Tedy godni dziewierze kochani —
Ci dziewiciu moi Jugowicze;

Jeli tego — kto godzien po krasie?

Tedy godzien ów Iwo Kosanczyc;

Jesli tego — kto godzien po wzrocie?

Tedy godzien ów Milan Toplica

;

Jeli tego kto godzien po mstwie ?

Tedy godzien zi Miosz Obj^licz." —

„Owo dzisiaj przypijam po mstwie!

Twoje zdrowie — Mioszu wojwodo

!

Twoje zdrowie ! niewierny czy wierny ?

Miy ludziom z niewiar i wiar

!

Jutro zgadzi mnie mylisz ród boju,

I odbiee do Cara Murata

;

Mimo tego — w twe rce Mioszu

!

Wypij wino — a przyjmij w cze puhar!"

Powsta Miosz równemi nogami,

Uczci Cara gbokim pokonem ?

„Chwaa Tobie przesawny azarzu

!

Chwaa tobie za zdrowie niegodne
,

Za to zdrowie i za ten podarek
;

Lecz nie chwaa za sowo zgryliwe.

Dotd yem mioci a wiar, —
I wiadomo nikogom nie zdradzi.
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Nie gdzieindziej ja stan ród boju,

Jeno kdy krwi bdzie potrzeba :

Dla Chrystusa i Serbów krew moja,

Bliej ciebie — o Carze niewiara

:

Tam z pod rbka zagrzewa si winem

;

Bo niewiara — gdzie Wuk twój Brankowicz!"

„Jutro Bracio! dzie witego Wita;

Jutro w boju o ! Carze obaczym,

Kdy wiara, a kdy niewiara.

Tak mi Boe dopomó jedyny

!

Jutro do dnia wyruszam na pole

I t rk zakluj Murata,

I t nog na gardziel nastpi :

Tak mi Boe jedyny dopomó !

Lecz jeeli zdrów z bitwy powróc,

Tu w Kruszewcu — tu Wuku nikczemny —
Na t wóczni ywego ci wsadz,

Jak niewiasta na kdziel przdziwo, —
I ponios precz a na Kosowo." —



VIII.

ZWIAD Y.

„Pobratymy kochany mój Iwo!

Có ? czy wojsko tureckie widziae ?

Jake ? powiedz czy mnogie czy dzielne ?

Czy moemy bój stoczy na razie ?

A co lepsza — czy moem pogromi!?" -

Odpowiedzia wnet Iwo Kosanczyc:

„Pobratymy kochany Mioszu !

O! widziaem na wasne me oczy —
Wojsko Turków potnie wyglda

;

Chyba cudem co uda si Boym

!

Bo osoli nam mog wieczerz.

Przez pitnacie dni oto i nocy —
Przebiegaem od ordy do ordy,

A nie mogem si zliczy ni zmierzy t

Brzegiem morza, pogórzem, polesiem,

Jak szerokie i dugie tam kraje,

Owo bracie na prawo i lewo,

Jak pancerna szaracza chroboc,

Ko przy koniu, junak przy junaku.

Zewszd wócznie jak góry si je.
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Jak oboki migaj chorgwie. —
A jak niegi namioty bielej :

Zby deszcze znienacka luny,

Kropla nawet nie spynie po ziemi,

Lecz po koniach a zbrojnych Turczynach.

Murat zaj ju wszystkie przesmyki,

Opanowa Sitnic i ab." —

Zowu pyta si Miosz Obylicz

:

„Wsz3'stkoc dobrze — kochany mój Iwo !

Ale kdy jest namiot sultaski ?

Sam ku niemu zamierzam si przedrze,

I zakluj Murata sw rk,
I podepc mu gardziel nogami !

u

Odpowiedzia mu Iwo Kosanczyc:

,,Ty szalony, Mioszu kochany

!

Pytasz kdy jest namiot sutaski V

Oczywicie porodku taboru

!

eby bracie mia skrzyda sokole,

I sokoem spad nagle z oboków,

Nie zostanie kosteczki, ni piórka l" —

Wtedy Miosz poczyna zaklina

:

„Iwo — Iwo kochany mój bracie,

Nierodzony lecz jakby rodzony

!
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Niewa mi si z tern zwierza Carowi.

Car si bardzo o wszystko zatroska

;

Wojsko puste ogarn popochy.

Oto powiedz Carowi inaczej

:

„Dosy znaczna jest sia u Turków
;

„Ale acno bój stoczy moemy,

„Moem pobi na gow pohaców

:

„Bo si nie zda to mnóstwo do bitwy,

„Niedogi, hadzije a hodde,

„Czer — a kupcy — a chude pachoki,

„Którzy nigdy nie byli na wojnie,

„A dzi przyszli by chleba naowi.

„Co za wojska tszego u Turka,

„Zaniemogo na cik chorob,

„Na chorob serdeczn — na boja

:

„Konie tako nie lepiej si maj,

„Odsednione, pochude, nosate," t-

Przerwa mow. mu Iwo Kosanczyc :

„Zgoda — zgoda — kochany Mioszu!

Powiem wszystko, jak wolisz, Carowi

;

I tak poczn jak jeno sam poczniesz.

Mymy twoi — iw yciu i w mierci,

Ja — Kosanczyc — a Milan Toplica!"



IX.

ZAOENIE KOCIOA RAWANICY.

wici witki przesawny Car azarz,

Na Kruszewcu, na grodzie warownym,

wici witki Aniosa proroka

;

Serbskich panów listami, zdrowic,

Na te gody wspaniae zaprasza.

Jako spieszno przybyli panowie,

Zasiadaj ju miejsca za stoem,

Wedle wieku — i swoich dostojestw

;

Car na czele jak jemu przystoi. —

Suto wina przedniego wypili,

I w najlepsze huczaa biesiada,

Poród sporów to o tera, to owem;

A ci wchodzi Carzyca Milica.

Na niej szata kosztowna jedwabna,

W dziewi pasów barwistych migoce
;

Dziewi nizek bisioru na szyi,

Dziewi rbków powiewnych na gowie

;

A na wierzchu korona ze zota,

W której due trzy drogie kamienie
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W dzie i w nocy janiej jak soce.

Temi sowy pocza Milica

:

„Kniaziu serbski, nasz sawny azarzu 1

„Sromno dla mnie na ciebie spoglda,

„A dopiero przemawia niewiecie;

„ Poczn jednak rzecz — rada nierada.

„Ilu byo z rodu Nemaniczów,

„Co wadali tu i przeminli,

„aden bogactw po skarbcach nie cierpia

;

„Zaduszyny nam oto stawiali,

„Mnogie, pyszne — kocioy, klasztory. . .

„Ich to wszdjr pobone pamitki!...

„Ty zasiadasz na przodków stolicy,

„I gromadzisz do skarbców bogactwa,

„A nie stawiasz bynajmniej zaduszyn.

„Wszystko, wierzaj, nie pójdzie na dobro,

„Ni na zdrowie ni nawet za dusz,

„Ani tobie, ni z twoich nikomu!"

Wtedy odrzek przesawny Car azarz:

„Czy syszycie o serbska starszyzno —
„Co przymawia nam jejmo Milica,

„Ze nie stawiam bynajmniej zaduszyn? --

„Otó stanie koció Rawanica,

„Na Resawie, u wody Rawany!

„Podostatkiem mam bogactw wszelakich,
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„A wic stanie w królewskim przepychu !

„Podwaliny wylej z oowiu,

„A ze srebra biaego ocienia; —
„A pokryj zoceniem jarzcem —
„A obni drobniuchnym bisiorem —
„A ugwied drogiemi kamiemi. u —
Wnet starszyzna powstaa na nogi,

Carsk wol uczcia pokonem :

„Koció — koció niecb bdzie za dusz

„I za twoj — i Cara Stefana!"

Siedzi przecie sam Miosz Obylicz,

Siedzi Miosz u koca a stou.

Siedzi milczkiem nie mówi ni sowa. —

Kiedy widzi przesawny Car azarz,

e do Miosz nie mówi ni sowa

,

Z czasz zot ku niemu przypija

:

„Twoje zdrowie wojwodo Mioszu!

„Ale przemów cokolwiek — daj rad!

„Zaduszyn chc bowiem zbudowa!" —

wawo Miosz poskoczy na nogi

,

Zdj sobole z gowy — i czelenko,

Uszanowa ksicia pokornie!

Czasz wina do rku podan

Przyj Miosz, lecz usty nie tyka

;
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I zagai ku Eadzie przemow :

„Chwaa Tobie askawy nasz Panie;

„Zaduszyn chcesz stawia — to dobrze!

„Byle tylko czas starczy po temu

!

„Wemij kniaziu Ksigi starosawne,

„Jeno zajrzyj co w ksigach tam stoi

!

„Owo czasy nastay polednie:

„Turki. Turki t ziemi owadn,

„I carowa nam bd pohace.

..Opustosz pobone zakad}',

,, Zadusz3rny i nasze klasztory

;

„Opustosz wic i Rawanic.

„Podwaliny rozkopi z oowiu —
„I przetopi na kule dziuowe,*)

„Aby niemi rozburza tu grody;

„Srebrne twoje roztrzs ocienia,

„I przelej na rzdy dla koni;

„Zdejm zote pokrycie, — przekuj

„W naszyjniki — dla swoich naonic;

„Powicone bisiory rozni

„Na paciorki dla swoich naonic;

„I wydubi precz drogie kamienie

,

„A osadz na jelcach swych szabel,

„Na piercieniach dla swoich naonic. —

*) Dziuo, po turecku armata.
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„Lecz posuchaj przesawny nasz kniaziu

!

„Ka naupae po skalach marmuru
,

Zbuduj oto twój koció z kamienia

!

„Chocia Turki owadn t ziemi,

„Zaduszyny zostan nietknite —
„Póki wiata — a do Dnia sdnego:

„Bo z kamienia — có? jeli nie kamie."

Gdy wysucha przesawny Car azarz,

Mioszowi wnet odrzek uprzejmie:

„Chwaa tobie dostojny Mioszu,

„Chwaa tobie i sowu twojemu!

„Wojewodo — co mówisz — jest prawda."



WIOSNIANKl





SKROMNA MILICA.

U Milicy sarajewki,

uk u luku — czarne brewki

,

Bo Milica krasawica!

Dugie rzsy niby rbek —
Kryj oczy, kryj lica,

Chociam bystry jak jastrzbek

,

Nie wypatrzy! rbek mroczy

Biae lica, czarne oczy •

—

Nu po rozum ja do gowy !

Z dziewcztami czyni zmowy:

Donie w doniach wizem koo,

W t to ow lecim stron
;

Widz liczne usta, czoo

!

Ale rzsy wci spuszczone;

Zoci bior ! bo w omroczu,

Ani sposób dojrze oczu ! —

Nu po rozum ja do gowy!

Wynajduj sposób nowy

:

Poczniem woa na Milic —
B. Zaleski. Tom III.



- 114 —
„Niebo — niebo si zachmurza!

„Jak wyki byskawice —
„Jakie liczne! Burza! Burza!"

A Milica ni na jawie,

Zwiesza rzsy ku murawie.

Nu po rozum ja do gowy

!

Wynajduj sposób nowy

:

ajmy! moe si zagniewa?

Zaraz ta, to owa dziewa :

„Za ty druka — o Milico!

„Czyli pyszna? czy zmdrzaa?

„e gdy chmury w koo wiec,

„Ty ni razu nie spojrzaa?

A Milica wci ku ziemi,

Pod rzsami duma swemi

;

Przecie drukom sówko daa:

„Ni ja pyszna ni zmdrzaa!

„Czy ja Wia*) czarownica —
„Bym si wia tam po niebie.

„Ja Milica — jak dziewica,

„Patrz tylko wci przed siebie!"

*) Wia u Serbów, to samo co rusaka na Ukrainie — bo-
gika-czarownica.



II.

PRAWOWIERNY.

Mona Turczynka na pysznym czardaku,*)

Srebrn na palce zwijaa plecionk
;

Przemkn si Jonka w czerwonym kopaku,

Turczynka wabi — a mruga na Jonk:

O N A.

Jonko ! ja mona
,
ja urodna dziewa

!

Poturcz si dla mnie, na twe mode lata :

Dam ci poow miasta Sarajewa,

Poow skarbów tefdedara**) brata! —

o N.

Tego nie zrobi — na Serbów zaka :

Najwitsza nasza chrzecijaska wiara!

Choby mi daa Serajewo cae

,

I wszystkie skarby brata teftedara.

*) Czardak — balkon.
**) Teftedar — poborca podatków.



III.

SERB JANCZAR.

Po nad Saw las jodowy.

Wyej kolafl dzicieliny,

Ciemierzycy wyej gowy —
A tam biega trzy dziewczyny. -

Pierwsza biaa i rumiana,

Z czarnych oczu noc mroczy;

Wol cmoka liczne oczy,

Ni wieczerza u sutana. —

Druga — biaa i rumiana,

Nóki w mesztach dwie papuek

Wol ciga meszty z nóek,

Ni polowa u sutana.

Trzecia — biaa i rumiana_,

Zota spinka pier jej kole;

Och rozpina spink wol,

Ni wezyrem by sutana.



IV.

MIZINA JANIA.

Ku pocieszeniu — za ask Bo,
Dziewki jak rybki mno si, mno

;

U jednej matki za Bo ask

,

Byo ich dziewi jedna za drug

;

Co tam znów targa srebrn opask,

Moe dziesita bdzie niedugo.

Modli si matka rano, wieczorem,

Niech ju jednego powije syna; —
Czas rozwizania klaszcze za borem,

Rodzi si dzieci — wanie dziewczyna

Wesoe chrzciny hukaj z rana

;

Kum si o imi matce przymila:

Matka odpowie gniewna, stroskana —
„Niech si zwie Jania! a we j Wia!"

Lata mkn z wod : — rosa a rosa,

Piknie jak jabo — mizina córka,

Biaa, rumiana, smuka, wyniosa,

Na chlub Serba — na zawi Turka:

Ku Jani wszystek wiat si umiecha;

Ju rozkwitniona. do ona, moda,
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Oto swej matki rozkosz, pociecha.

Z dzbanem na gowie biey gdzie woda —
Biey ku górze : — i nucc mile —
La-ia-la-la-la ! — wpada na "Wil. —

„Witaj mi Janio! mizina Janio !

„Trzcino cukrowa — liczna i gibka!

„Bd tu — zielonej góry tej pani,

„Zdrowa, wesoa, hoa — jak rybka !

„Dawno ty moja : na rkach kuma

,

„Matka ci dzieckiem oddaia Wili!"

Jania si wzdrygla — duma i duma :

„Stao si — stao!" rzeka po chwili.

„Kiedym na rkach kuma wyklta

„Bdcie mi zdrowe serbskie dziewczta!"

Och — och— och — matka biey ju za ni;

zami, modami, na wiatr podzwania :

„Wró si, o wró si, zota ty Janio!" —
Jania nie wraca — nie wróci Jania. —
Dwie Wile z góry szerz tu miechy:

„Kto przekl dzieci temu nie trzeba —
„Zniskd nadziei, zniskd pociechy

„Ani od ziemi, ani od nieba !"



PIEWAABYM SOBIE.

piewaabym sobie,

piewaabym rada

!

Kochanek w chorobie,

Na zo — niewypada. —

Pomyli : — oj pocha,

Nie auje zgoa
;

Kamaa e kocha,

A piewa wesoa. —

A ja go tak kocham,

e z wiatrem si wal, —
I dusz wyszlocham,

A piewam na ale.

Dni inszych rozkosze —
Dzi pieni — pamitk

;

Pod sercem je nosz,

Jak matka dziecitko. —
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piewaabym sobie,

piewaabym rada !

Kochanek w chorobie,

Na zo — nie wypada.



VI.

MTNY DUNAJ.

O Dunaju cichy wszcty

!

Czemu mtna twoja woda?

Czy tu jele brodzi tdy?

Czy Mirczeta wojewoda?

DUNAJ.

O przyczyna nie ta — nie ta!

Ani jele, ni Mirczeta.

To dziewczta od poranku,

Napastuj mnie kpiel:

Pluszcza, myj si, a biel,

A swawol bez ustanku.

Lj "h-



VII.

JEDEN Z TRZYDZIESTU.
.

Za stoem trzydziestu junaków*) pospou

Hukaj — a huka Cetynia u dou

;

Uwija si przy nich przeliczna dziewczyna,

Od dzbanka do dzbanka dolewa im wina,

Dziewczyna nad wino! — i mao kto pije,

Ten owi rczta, ten piersi, ten szyj

:

Szamoce si dziewcz, i w gniewie wykrca,

A coraz pikniejsza — przybywa rumieca.

„Junacy przestacie — pilnujcie no dzbanka!

„Jam sobie winiarka — niczyja kochanka
;

„Dotychczas niemiaam i niemam nikogo ;
—

„Cho w mojem paniestwie i mio i bogo,

„Chc wzia ju jednego. — O ! kto z was jak stoi,

„W junackim kopaku, i w stroju i w zbroi,

„I w burce junackiej t bystr Cetynie —
„Od brzegu do brzegu — raz po raz przepynie:

„Kto tego junacy dokae — a miao !

„To jemu ju oddam i dusz, i ciao." —

* "W pieniach serbskich junak, znaczy to samo co u nas
moojec, to jest mody wojak.
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Niepyszni junacy milczeli jak niemi, —
Jak zmyci kiwali gowami ku ziemi

:

A jeden Radu la do góry wzrok trzyma, —
Przemierzy dziewczyn czarnemi oczyma. —
Od stou si porwa : wnet szabl przypasa,

Przewiesi janczark — opocz podkasa,

"W podskokach sw burk zahacza pod brod

;

O bdcie mu zdrowi ! i hul — hul na wod.

To junak dopiero, o silny, i tgi

!

A pka Cetynia w pienice si krgi,

A unie nie moe— cho bystra w swym biegu,

—

Zanurzy si nieco och biedny u brzegu

:

Lecz znowu na wierzchu — i woa z daleka

:

„Ty moja dziewczyno od dzisiaj, do wieka

!

Widziaa dziewczyna e nie art si wici,

W panieskim swym sromie, w panieskiej niechci

Jak staa w Cetynie rzucia si gow,

Raduia do wody zawraca na nowo :

Klaskali co siy u brzegu junacy. —
Oj byo z dziewczyn — oj byo tam pracy

!

Wybawi od mierci. — Dziewczyna Eadule,

Wisiaa u szyi pieciwie i czule :

Nie byo ju potem oporu, ni sromu,

Caowa jak swoj i powióz do domu. —



VIII.

ROZMOWA KOCHANKÓW.

Wstaje zorza ! piej kury

!

Pu mi duszko, pu mi w drog !

.

— Och to miesic wszed za chmury,

Puci — puci — o nie mog

!

Po oborach rycz krowy,

Pu mi duszko, pu mi w drog !

— To nie krowy, — hucz sowy,

Puci — puci — o nie mog ! —

Turki wabi na dziamij, *)

Pu mi duszko — pu mi w drog !

.

— To nie Turki, — wilki wyj,

Puci — puci — o nie mog !
—

Dzieci krzycz kolo dwora,

Pu mi duszko — pu mi w drog !.

*) Dziamij — poranne naboestwo z wie na meczetach.
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— Dzieci twardo pi od wczora,

Puci — puci — o nie mog !
—

Za wrotami matka woa

Pu mi duszko — pu mi w drog

!

— Nikt nie wola — nigdzie zgoa,

Puci — puci — o nie mog

!



IX.

DZIEWCZ BARJAKTAREM.*)

Gdy mody Ali by bejem Boniaku,

Dziewcz posadzi na urzdzie nowym
;

W dzie — przy bejowskim zielonym barjaku, —
W nocy — przy ou bejowskim puchowym.

Z gniewem do beja woali janczary:

„Hu nas widzisz — wsz}Tscy wnet odstaniem,

„Kiedy dziewczta bd barjaktary!"

Ali — bej mody, odpar urganiem :

„Mniejsza kto suy — czy kto z was nie suy?
„Czem jest — zostanie me dziewcz kochane!...

„Wojsk mi nie zbdzie, — paszalik mój duy,

„A barjaktarów gdzie takich dostan?"

Barjaktar — nioscy chorgiew proroka, chory.



X.

BOUR I RÓA.

Pagórkami wprost soca —
Winogradu bez koca —
Nasadziem ja z wiosn:

Dzie — dwa — w pole nie chodz r

Niech te sobie podrosn

!

Dnia trzeciego jam w drodze;

Zbiegam z grzdek na grzdki, —
A winograd na kije,

Swe listeczki a prtki —
licznie — piknie mi wije.

W koo kwiaty, a due,

To boury, to róe*),

Patrz — sucham — z daleka —
A tu bour narzeka :

„Oj ty róo niebogo!

„Zby u mnie wo taka, —
„Toby byo mi bogo —
„Za kopakiem junaka,

*) Bour, piwonja.
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„U dziewczyny za kos,

„U niewiastki u ona:

„A dzi widn pod ros, —
„Oj ty róo czerwona !" —



XL

S Z C Z E R A.

Panitko pikne i mode,

Puszcza si samo w pustyni —
Noc taka ciemna — o zginie

!

Dajmy mu mamo gospod.

Mamo — o mamo — o droga —
Woaj — zawoaj — na Boga !

— Sied córko cicho w zaktku,

Niemyl o piknem panitku

;

Kto si go przyj omieli?

Panitku wina potrzeba, —
Biaego misa i chleba, —
1 mikkiej — miejskiej pocieli. —

— Mamo — o mamo — o droga —
Woaj — zawoaj — na Boga

!

Ja go wspaniale uracz :

Oczy — za wino mu stan. —
Lica — za biae koacze, —
Usta — za sodycz róan

!

B. Zaleski. Tom HI. 9
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— Pociel — trawnik mój bdzie, —

Niebiosa — pask oson, —
Paskiem wezgowiem — me ono!

Bielsze ni puchy abdzie!

Mamo — o mamo — o droga !
—

"Woaj — zawoaj — na Boga

!



xrr.

NAJMILSZA WO.

CHOPIEC.

O dziewczyno krasnolica,

Ty prawdziwa czarownica!

Jaka bucha wo od ona, —
Pomaracza, czy cytryna ?

Czy na kwiatach wypieszczona?

Wo rozkoszna a jedyna! —

DZIEWCZYNA.

Czary luby — o te czary,

To s Boej rki dary !

Ni mnie, widzisz, kwiaty stroj.,

Ni zamorskie wonie nc,:

Pachn — chopcze! dusz moj,

Dusz mod i dziewczc

!



XIII.

Z 1 M A.

I ziemia smutna, i smutne Niebiosa,

W szalonych plsach grzmi zamie niegowa,

Jrusto — i ptactwo pod strzechy si chowa :

Czemu niewiasta sama tam i bosa,

Dalej i dalej na pola ucieka ?

Brat za ni goni i woa z daleka:

„Siostro! o siostro — posuchaj co mówi!...

„We nieszczliwa przynajmniej obuwie!" —
„Bracie — o bracie, nie wstrzymuj daremnie!

„yjcie wy sobie — i yjcie bezemnie.

„Zima niestraszna, co me nogi zibi —
„Och ta straszniejsza co tu w serca gbi:

„Matka mnie za m daa po niewoli,

„Pucie o z wichrem —a w duszy przeboli !"



XIV.

CZY KWIATKI ~ CZY DZIEWCZ.

Ze dniem dziewcz na swej grzdzie

,

obi brózd}^ — kopie studni —
Myli — „owo dobrze bdzie!

I na wieczór i w poudnie,

„Bd std polewa kwiatki,

„Te wasilki i bawatki!"

Robotnica robi, robi,

Kopie studni, brózdy obi,

A sen zmorzy poród dziea,

Gdzie usiada tam usna

:

Na wasilkack oto gowa —
Na bawatkach mae rce,

Mae nóki na studzience,

Cienki rbek lice chowa;

Kropi — kropi bujna rosa —
Dziewcz mokrzy si w tumanie

,

Jak przepiórka poród prosa,

Jako dynia po basztanie.*)

c

) Basztan, wyraz turecki uywany i na Ukrainie, znaczy
pole na kawony, melony, dynie i t. p.
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Pustak idzie — patrzy tdy,

Pustak miody, nieonaty —
Hulk przez wod ! wskok na grzdy

!

Ciszkiem, chykiem — midzy kwiaty;

A przemyla w gowie sobie :

„Co ja zodziej teraz zrobi?

„Albo kwiatków tych nakradn?

„Lub wyciskam dziewcz adne ?

„Kwiatki dzie mi bd trway,

^Dziewcz bdzie na wiek cay!"



XV.

DZIEWCZYNA I SOCE.

Krasawica mówia do soca:

„O ja soce! pikniejsza od ciebie, —
„I od brata twojego miesica, —
„I od siostry jutrzenki — co w niebie

„Chodzi sobie z gwiazdami inszemi,

„Jak pasterka z owcami biaemi!"

Gniewne soce ku Bogu grzmi mow:

„Co ja poczn z przeklt dziewczyn ?

A Pan Bóg le odpowied takow

:

„Soce moje, ty droga dziecino !

„Bd wesoe — a uczy m wol!

„Spal na sadz — to biae jej lice!

„Ja jej pol na ma niedol, —
„Zego wiekra, a gorsz wiekrzyc*),

„Bluni — bluni — a pyszni si na co?

„Nieche trocha pocierpi ladaco!"

*) Ojciec i matka ma.



XVI.

MYLIWY.

Jak dzie biay — dzie ja cay,

Chodz — brodz — gór — doem -

Z koniem, chartem i sokoem;

Ju nam lepia osowiay,

A zwierzyny nigdzie niema!

To przeklty Czarnogórzec

Gdzie mnie z boku musia urzec,

Brzydkiem sowem — lub oczyma! —

Co si bieli na porbie.

Ej dziewczyna! to mi owy!

Snopek dzicieliny w gowy,

A u piersi dwa gobie;

A u boku szare sarni. —
A zielona, dua joda

W koo cieniem j obwioda,

A pi dziewcz — pi bezkarnie. —

Tu nam spocz przecie mona:

Ko u jody na uwizi, —
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Sokó wolny na gazi,

Chart przy nogach — a z ostrona.

Ko ma snopek dzicieliny, —
Sokó ma gobi par, —
Chart ma sobie sarni szare, —
A sam nue do dziewczyny! —



XVII.

ANI SPOSÓB UKRY SI.

Sani na sam dwoje ciskao si bogo, —
W okoo pusto — nie byo nikogo —
Ale patrzaa zielona liwada,

I wie pucia wród biaego stada;

Stado rozploto swojemu stróowi,

Stró mimochodem szepn pielgrzymowi;

Pielgrzym rybakom napomkn pokrótce,

Eybaki znowu orzechowej ódce,

ódka znów dalej za wod — krynicy, —
Krynica matce sameje dziewicy. —

Nu kl dziewczyna i w prawo i w lewo,

eby liwado nie porosa traw!

eby ci wilki zjady stado biae!

eby ci stróu Turek puci strza!

eby pielgrzymie wpad na ze przygody

!

eby rybacy zabrako wam wody!

eby ty ódko na popió zgorzaa!

A ty krynico, eby wyscha caa! —



XVIII.

CHOPIEC BISIOREM.

„Co Bóg chce — to sta si moe. —
Cho na jeden krótki dzie,

Dobry, wity, wielki Boe!

Zmie mi w drogi bisior — zmie!"

„Tam na morskim zotym piasku,

Wci swawoli dziewczt rój

;

Najpikniejsza — bisior w blasku,

Niech mi zowi , bisior swój !

"

„Niech ukocha, niech nanie —
Na jedwabn jasn ni,

Bym móg pieci ciako wiee,

Na jej biaej piersi ni!"

„Boe — Boe! i dziewic —
I jej dusz daj mi w moc

;

Abym zazna tajemnice —
O czem ni i dzie i noc!" —
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Chopiec dug dob ca,

Modli si ze wszystkich si:

O co prosi — to si stao,

Ju bisiorem z piersi lni. —

Lecz nazajutrz gdy na nowo —
Wyku si na ludzki s'wiat,

Nic nie mówi — wstrzsa gow
Nie ciekawy na sto lat.



XIX.

M O R.

O Sarajewo — czemu puste, guche?

Albo poog spono w posuch,

Albo zalaa woda ci milacka,*) —
Albo mor straszny owion znienacka

!

— ebym w posuch spono poog,

Nowsze dzi — bielsze, byoby mi bogo!

eby mi woda zalaa Milacy,

Staobym czystsze bez kosztu i pracy!

Ale mor straszny wion — i chorob

Wszystkich do nogi — jak wymiót za sob,

Starców i modzie silnych i bez siy

:

Ulice puste — a pene mogiy! —

*) Milaca, rzeczka w Boónji.



XX.

I WY TU.

Trzy dziewczyny chichotay; —
miechem pustym klaszcz gaje, —
Dwie ucieky czemu w skaty,

Trzeci oto matka aje:

,,0 nie aj mnie matko mila!

„Niedalekom ja chodzia,

„Byam tylko u Dunaju;

„Tam w niedawnej oto chwili,

„Z dalekiego chopcy kraju,

„"W piknej czajce tu przybyli. •

,.Dwaj poczli swoje skoki,

., Trzeci trzyma si pod boki;

.,Ten co trzyma si pod boki,

„Rosy, smuky, czarnooki,

„Mówi do mnie sodko, mio,

„Ze mi czemu serce bio;

„Chce mnie wzi gdzie w Zaporoe,'

.,Bo bezemnie y nie moe," —



XXI.

SWAT I DZIEWCZYNA.

Ronie joda poród Sarajewa,

Jako miasto szerokie — szeroko,

Jako Niebo wysokie — wysoko , —
Pod ni siedz swat, a moda dziewa,

A patrzaj sobie oko w oko.

Swat jedwabny kabat na ni kadnie,

Kadnie kabat — i prawi — i adnie

„Oj ty róo, dziewczyno rumiana!

„Czy ty rosa patrzajc w dbrow?

„Czy na jabo ogrodu Królow?

„Czy na mego bratanka modziana?"

Dziewa rzeka na swata zaloty:

„Oj ty swacie, piercionku mój zoty !

„Ckociam sobie wyniosa, rumiana,

„Nie rosam ja patrzajc w dbrow,

„Ni na jabo ogrodu królow
,

„Ni na twego bratanka modziana!

„Lecz u matki jedyne ja dzieci

;

„Zawdy wieczór umya mi winem,

„O pónocy sodkim miodowinem,
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„wieem mlekiem na zorzach, o wicie, —
„Miód i cukier dawaa mi z rana,

„ebym bya bieluchna, rumiana;

„Drobn, rózg budzia mi neka,

„ebym rosa wysoka a cienka " —



XXII.

SD DZIEWCZCY.

Trzy druki nasialy jak duy ogródek —
Pagórkiem wasilków, doem niezabudek;

Nawin si pustak — pustak nieonaty,

Nu kosi — pokosi na siano im kwiaty.

Co prdzej trzy druki uploty przlice,

I nagle na wpady drapiene orlice:

I pierwsza mówia: — „Spalmy go u szkody

!

tó

A druga mówia: „O pumy na wody!"

A trzecia mówia: — ,,Powiemy na sonie!"

A pustak si prosi —- i prosi aonie:

„Nie jestem ja zoto, by stopió mnie w bryy —
„Nie jestem wilkoak bycie mnie pawiy,

„Powiecie ju lepiej, ani mniej — ni wicej,

„Na pniu, a na gadkim — na szyi dziewczcej. K

B. Zaleski. Tom III. 10



XXIII.

MATKI WINNE.

Tam i siana nad Saw boniem

Junak mudzi — nudzi z koniem

;

Krany kopak trzyma w rku,

A wyrzeka we zach, jku, —
A klnie wiat na lewo, prawo:

„eby piorun trzs ci Sawo!

„Ni zagac, ni przepyn,

„Ani mog wzi dziewczyn!"

A dziewczyna z po za krzaka, —
Przemówia do junaka:

„Bój si Boga — bój! co tobie?

„Nie klnij darmo rzeki Sawy,

..To s luby ludzkie sprawy;

„Winne matki nasze obie:

..Twoja w zoci wymówia,

i,
Syn mój latem si oeni!

„Moja w zoci odpalia, —
„Nie dam córki do jesieni!'

1



XXIV.

ROZPAMITYWANIE.

Czy pamitasz, och moja ty druko,

Kieify gorzko pakaa mi duszko !

I paczca, kajca mówia

Ciko, — jakby na piersiach mogia :

„Niech Bóg ludziom tego nie pamita

!

„Ze tak wierz junakom dziewczta;

„A ich sowa bieca to woda,

„Dzi pogoda, jutro niepogoda

!

„Jako czasów, niestao jednaka —
„Ile jest ich kadego junaka!

„Nim pokochasz to zaraz si eni,

,.Jak pokochasz — zaczekaj jesieni, —
„Przejdzie jesie i zima ród bólu,

„Ani sychu — za wiatrem go w polu !"

10*



xxv.

SAMOCHWA DZIEWCZYNA.

„Lube dziewcz — ty szczebiotko!

Nie kryj mi si pod namiotk,

Niech obacz lice twoje !"

„Wstyd si chopcze ! ty za miody,

Ani liniesz mej urody,

Na co tobie lice moje? -4

„Jeli w miecie u Turczynów,

Widzia zwoje pargaminów,

Owo takie lice moje !"'

„Jeli kiedy gdzie z druyn,

Pie krasne, jasne wino, —
Owo to rumiece moje!"

„Jeli widzia dwie tarenki —
A osmugn pyek cienki,

Owo takie oczka moje! -1

„Jeli widzia u sadzawki

Czarne, adne dwie pijawki,

Owo takie brewki moje!*'



XXVI.

BELGRAD SI PALL

Woda na prawo — i woda na lewo, —
Na prawo Sawa, — na lewo Morawa;

Sawa precz niesie kamienie a drzewo.

Morawa czajk za wiatrem podawa.

W czajce brat z siostr. Brat drzemie w zacieniu,

Siostra u wiosa — pluska si na fali

;

Nagie trcia brata po ramieniu,

„Bracie, wsta bracie! o Belgrad si pali!"

„Niechaj si pali — i spali bez ladu,

„Nie poauj o siostro Belgradu

!

„W owym Belgradzie suyem trzy lata,

„Najpierwsze lato — za zocist zbroj,

„A drugie lato — za konia bachmata, —
„A trzecie lato za mod dziewoj.

„Kiedy o zbroj poczy si dziay,

„Dostaem or stary, zardzewiay; —
„Kiedy do konia dobrego mam prawo,

„Dostaem szkap star i koszlaw
;

„Kiedy przynajmniej o dziewczyn prosz,

„Dostaem star krzykliw kokosz.

„O niech si spali — a spali bez ladu,

rNie poauj, o nigdy Belgradu!"



XXVII.

URADOWANIE.

Jak dugi wieczór jesienny

Ukryty w ciemnej komorze,

Z bijcem sercem bezsenny,

Byem na dziewczt wieczorze.

W kolej pieway dziewczta,

Najmilej moja dziewczyna

;

Wszystkie me pieni pamita, —

I w kadej o mnie wspomina.

Peno modzieców w okoo,

Przy swoim kada jej druchna,

Swawol sobie wesoo:

A moja sama — samiuclma. —

Wesoe koo ucicho,

Wiody si pary pod rce,

Moja zostaa — i rycho,

Upia smutki dziewczce.

Cicho — pocichu jak mona,

Skradem si w blasku ksiyca
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Piercie jej wkadam z ostrona,

Wiece zawieszam u lica. —

Myliem — duszka jej w Niebie,

Lekko musnem j usty,

Przysza wnet ze snu do siebie,

I rozbrzmia w gór dwik pusty :
•

,,Boe mój miy, kochany

!

„Czyj ten pieciwy caunek ?

,.Skd si wzi wieniec róany?

„Skd na mym palcu piercionek ?
lt

„Rodzina, — albo jedyny,

„Darz dziewczta opiek!

„Sierota, nie mam rodziny,

„A ów jedyny — daleko!"



XXVIII.

SOWA l ORZE.

Orze na jody siedzia wierzchoku,

Sowa u dou na suchym koku

;

Sowa do Orla mówia dumnie

:

„Ide ty Orle — nie mrugaj ku innie

!

..Ludzie zoliwi, jeszcze kto powie,

„Ze ty tu gow zawracasz Sowie!"

Zdziwiony Orze rzek z góry gniewnie :

„Odczep si, prosz, Sowo czubata !

„Dopóki stanie soca i wiata,

„Nikt a nikt tego nie powie pewnie."



XXIX.

TAK CZY OWAK. ZAWZE MOJA.

„0 dziewcz}'no — duszo moja

Bd mi prosz, — bd kochank!"

— „To, to, to pustaku mody

Z tego nic — o nic nie bodzie !

Do gospod}' uciec wol,

Sta si czasz raczej zot,

Ni kochank chopcze twoj!"

„A ja junak gospodarzem
,

Bdziesz dziewcz, bdziesz moj!"

— „To, to, to pustaku mody !

Z tego nic o nic nie bdzie!

To uciekn na cierniska, —
Przepióreczk sta si wol,

Ni kochank chopcze twoj!

,.A ja junak chytry ptasznik,

Bdziesz znowu dziewcz moj!"

— „To, to, to pustaku mody

!

Z tego nic — o nic nie bdzie!
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To uciekn a na morze,

Bia rybk sta si wol,

Ni kochank chopcze twoj!"

— „A ja junak rybak przedni,

Bdziesz dziewcz znowu moj !

Tak czy owak swawolnico

!

Nie wywiniesz mi si nigdzie

!

Tak czy owak zawsze moja !

Pójdziesz tdy — czy owdy —
Zawsze moja — moja wszdy !

—



xxx.

PODPALACZKA.

Czy to dym w miecie Trawnika tak bucha ?

Czy to kurzawa wieje zawierzucha?

O ! nie kurzaw wieje zawierzucha. —
Trawnik pomieniem nie dymem wybucha !

liczna to Jania dziewcz od Budynia,

Dom podpalia czarnemi oczyma

:

Pal si strasznie od zamkowej bramy,

Pyszne gospody, najbogatsze kramy,

Lec. na popió sady, Winogrady,

I dwór sdowy gdzie zasiada Kady.



XXXI.

A STRACH

!

Nad Moraw pikne bonia

Grzmi pod komi, a ko w konia,

Wron, rcze, urodziwe, —
A r sobie tak przez niw:

„Daj nam Boe bój — a krwawy,

„Tylko chro nas od Morawy

;

„Bo Morawa bystra taka!

„Uprztna dzi wojaka.

„Tam na brzegu grób moojca

:

„A moojec niema ojca,

„Ale matk chor, letn,

„Matk biedn — dzi bezdzietn!

„Puka w serce za godzina —
„O przeczua dol syna;

„I na grobie oto stawa, —
„A na grobie w pas ju trawa.

„W pas ju trawa — i na trawie,

„Dwie pawice i dwa pawie

„A pawitek ysych czworo:

„Czua matka biey skoro, —



— 157 —

„A tu klczy pawiów pani;

.,Wielka ao pier jej rani,

„Czy to Wia? czy kochanka?

„Suknia krótka po kolanka,

„A u wosów srebrna tkanka!

„Czy to Wia? czy kochanka?"



XXXII.

ERDELSKA BANOWA.

Jod sadzi erdelska banowa,

Jod sadzi — a mówi do jody

:

„Ronij jodo wysoko ku Niebu,

ciel gazie do trawy zielonej

;

Gdy si zepn na ciebie o jodo !

Niechaj dojrz a biay gdzie Budym,

A w Budymie budymskiego Jow.

Czy si nosi jak nosi si kiedy'?

Za kopakiem czy byszczy mu pióro ?

Ko czy gow odsdza wysoko?

— Ona myli e nikt jej nie sucha, —
Ale sucha erdelski ban mody.

Gdy wysucha ozwa si z biesiad

„Bój si Boga wielmona banowo,

„Skde lepszy Budym od Erdelu

,

„Skd odemnie budymski ów Jowa?"

A banowa erdelska odpowie

:

r Ani lepszy Budym od Erdelu,
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„Ni od ciebie budymski ów Jowa!

„Ale Jowa pierwsze me spotkanie, —
„Pierwsze byo — pena czasza kwiecia

;

„Drugie byo — pena czasza wina, —
..Trzecie bdzie — pena czasza jadu!"



XXXIII.

URODZIWA.

Dziewcz w zdroju myo lica,

A klaskaa okolica;

Bo doliny, góry, wody.

Dziwoway si urody.

A mówia dziewa pocha,

„Kto to — kto to mnie pokocha ?

al si Boe ! jeli stary ?

Pójd zaraz w góry, jary, —
A piounu narw sia,

Bd gniota a cedzia;

Bano, wieczór, codzie zmyj,

Biae lica, bia szyj,

By staremu zawsze byo

Gorzko, cierpko, i niemio!"

„Nu pokocha chopiec mody!

To ju nie al mej urody !

Do ogródka zaraz nue!

"Wszdy wonne krasne róe

Rw a rw — a narw sia :
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Bd gniota a cedzia,

Rano, wieczór, codzie zmyj

Biae lica, bia szyj,

By modemu memu byo —
Zawsze sodko, lubo, mio!

„Lepiej z modym y cho w borze,

Ni ze starym w biayni dworze ;
—

Lepszy z modym kamie w gowy,

Ni ze starym wór puchowy!" —

B. Zaleski. Tom III. 1

1



XXXIV.

TROJAKA MIO.

Po czardaku chodzi Janek rankiem,

A si czardak zaama pod Jankiem,

I zamana przy okciu prawica,

Zjawia si prdko lekarzyca, —
Lekarzyca Wia z góry stara; —
Zaprawia kosztów — co niemiara :

„Niech da matka bia rk praw,

„Niech da siostra sw kos rnsaw, —
„Niech da luba swój bisior bogaty !

—
Nie czas targu dobija — za kty.

Skora matka — daa rk praw,

Skora siostra — sw kos rusaw,

Ale luba — co bardzo nieskora —
aowaa — nie dala bisiora.

Zamiaa si lekarzyca Wia, —
Na zemst si straszliw wysila

:

Dmuchla — chucha — trucizn do rany,

Umar Janek: — umar i schowany. —

Przyleciay kukuki na dobie,

Trzy kukuki — poaowa w grobie,

Jedna kuka, kuka bez przestanku ; —
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Druga kuka co wieczór, co ranku

;

Trzecia kuka, — ale niegodziwa,

Raz — dwa — tylko, — jak zanapa zbywa.

Która kuka, kuka bez przestanku, —
Och to twoja dobra matka Janku! —
Która kuka — co wieczór, co ranku,

Och to twoja dobra siostra Janku!

Która kuka — jak za napa zbywa,

Och to twoja luba niegodziwa!

11*



XXXVII.

RADA JUNACKA.

Chopcze mody

!

Wierz na sowo

:

Nie pij wody,

Nie yj z wdow

!

Woda mtna —
Krew ostudzi,

Wdowa smtna

Nie do ludzi

!

Pij wic wino,

Zyj z dziewczyn;

Wino zdrowe,

Dziewa pusta —
Id w gow,

Sodz usta !
—



XXXVIII.

KAPIDZIA ANIELA.*)

Jak wysoko sokó wzlata,

Jeszcze wyej rajskie-wrata,

A Kapidzi ich Aniela
;

Przewizaa gow socem.

Opasaa si miesicem,

A gwiadzisty paszcz rozciela.

*) Kapidziaz tureckiego odwierny.



XXXVII.

RADA JUNACKA.

Chopcze miody !

Wierz na sowo

:

Nie pij wody,

Nie yj z wdow

!

Woda mtna —
Krew ostudzi,

Wdowa smtna

Nie do ludzi

!

Pij wic wino,

Zyj z dziewczyn;

Wino zdrowe,

Dziewa pusta —
Id w gow,

Sodz usta! —



XXXVIII.

KAPIDZIA ANIELA.*)

Jak wysoko sokó wzlata,

Jeszcze wyej rajskie-wrata,

A Kapidzi ich Aniela
;

Przewizaa gow socem.

Opasaa si miesicem,

A gwiadzisty paszcz rozciela.

") Kapidzi z tureckiego odwierny.



XXXIX.

ODALISKA

JOWY MORNIAKOWICZA.

Drukom swym w ani urodna Ludmia

Wci szczebiotaa, a wci si chwalia:

„ Gdzie to wam do mnie ? o darmo — ni sowa -

Jeden na wiecie Morniakowicz .Iowa!

Kiedy wychodzi — pod rk mi wiedzie, —
Kiedy usiada, — sadza mi na przedzie,

Kiedy si zaklnie, — zaklnie na me zdrowie, —
Kiedy spa id ku górnej alkowie,

Zasuwa okna — a ucisza ludzi,

Chodzi na palcach e nigdy nie zbudzi;

Gdy rano przyjdzie, cauje mi w oko —
Wsta moje serce — soce ju wysoko."—

Nie poszo mimo nad Hann}' to uchem,

Wdowa si stroi najpikniej — i duchem —
Bieli si, krasi, co niewieciej sztuki,

Brwi czarne, rzsne, wylepia w dwa luki;

I milczkiem, ciszkiem, nie mówic nikomu,

Staje na czatach przy zauku domu.

Wanie szed Jowa. Nu szepta do Jowy

:
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„ Witaj mi, witaj — a daj Boe zdrowy!

Zal mi ci bardzo. Och biedn}' ty Jowo,

Z twoj Ludmi pikn, lecz jaow!

Jabym do roku powia ci syna;

A byby liczny — przeliczny chopczyna !"

Jowa wysucha — skusia tein Jow;

Sówko po sówku i pokocha wdow.

Wdowa po roku powia mu syna.

I prawda, liczny nad podziw chopczyna. —
Skoro wie o tern dosza do Ludmiy,

Jowa, dom Jowy i wiat jej niemiy
;

Wpada aosna do szatni, j komnaty,

Pas swój jedwabny, zocisty, bogaty,

Porwaa na si — i w lot do ogrodu —
Na pomaraczy zawisa u wchodu. —
Kiedy zna dano Jowie o aobie,

Rzek mimochodem: ..To niech wisi sobie!"

Pani dzi w domu stara, brzydka wdowa,

Otó ów sawny Morniakowiez Jowa.



XL.

TROSKA O MA.

„M — a m — o czysta zmora

!

Wci ni si to samo:

Gow susz — aem chora,

Kogoby wzi mamo?"

,,Puste, grzeszne niepokoje, —
We górala dzieci moje

!

u

„Góral wieczny strach i plcze, —
Mamo niemam chci

;

Za kozami w chmurach skacze,

Lada dzie kark skrci." —

„M — a m — to czysta zmora

!

Wci ni si to samo:

Gow susz — aem chora,

Kogoby wzi mamo?"

„Puste, grzeszne niepokoje, —
We pasterza dzieci moje!"

„Oz pasterzem kuso — chudo —
Spokoju ni chwilki;

Chodzi, brodzi wci za trzod,

A wpadnie na wilki." —
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„M — a m — o czysta zmora!

Wci ni si to samo:

Gow susz — aem chora,

Kogoby wzió mamo?"

„Puste, grzeszne niepokoje,

To we kupca dzieci moje !

*

„Kupiec mamo? kara Boska,

To na nic nikomu
;

Dzie i noc si biedzi, troska,

A sto mil od domu." —

„Mij — a m — o czysta zmora;

Wci ni si to samo

;

Gow susz — aem chora,

Kogoby wzi mamo?"

„Puste, grzeszne niepokoje

;

We rolnika dzieci moje!"

„Owo mamo koniec mce,

Rolnik, na wiek cay!

Prawda — czarne czasem rce,

Lecz chleb zawsze biay!"



XLI.

BARDZO SODKI CAUS.

Krysia moja droga, zota,

Raz szepna mi za uszko:

v Kied3r bdzie szaro — duszku.'

„Sta wieczorkiem wedle plota."

Och! och! niech si co chce stanie,

Wczenie ruszam na czekanie:

Jeszcze soce — dniowa spieka,

A ju lasze si zdaleka

:

Soce coraz — coraz niej

:

Kolo potu coraz bliej, —
Co si dziao — dziao ze mn?
Poszarzao, ju — ju ciemno;

Noc — i pónoc: kury pieli...

A tu Krysia moja w bieli —
Bfyska przy mnie — fik-mig chwilk

Jeden caus daa tylko

;

Luba — droga — zota Krysia!

A mi sodko jeszcze dzisia:

Jakbym wiecznie ród lakotek,

Ssa cukierki — a pi miodek!...



XLII.

SOKÓ I CHOPIEC.

Sokó leci wysoko —
Skrzyda nosi szeroko,

A si skrca na lewo,

Gdzie zieleni si drzewo.

A u drzewa dziewica —
W socu — suszy swe lica.

Mruga, brwiami wywija;

Ocli! a szyja — a szyja —
Biaa, wiea jak nieek.

Sokó — sokó nic nie rzek..

Ale chopiec w poskoku —
Za dwóch wola na boku:

„O dziewczyno -- ty wdko -

„Zapnij — zapnij si prdko,

„Niech si szyja nie bieli —
„To nam bdzie weselej!" —



XLIII.

STRASZNIE STRZEONA.

U srogiej matki jest córa dziewica,

Z dziecka w zamkniciu chowana — a dzika,

Ze nie widziaa soca, ni ksiyca,

Ni — co si zowie — na oczy modzika.

Klnie si tu junak e podejdzie zbliska,

Pomimo zamki, i klamki, i strae, —
I bliej — dziewcz sam na sam wyciska.

Dokae swego ? czemu nie dokae

!



LXIV.

NIEWINITKA.

Pod winiami drzewo w sadzie

A po ziemi si tam kadzie,

Niema jagód zrywa komu

;

Dziewcz z chopcem na uboczu —
Stoj oto — lecz od sromu

Ani miej podnie oczu
;

Chopiec usty sówko tuli,

Cyt — wymyka si co czulej

:

„Pozwól jedno oczko twoje!"

Dziewcz, kurcz niepierzchliwe,

W swem serduszku dobre, tkliwe,

Zaraz daje mu oboje. —



LXV.

SOWIK UOWIONY.

Slowiczek ku wionie —
O nuci w dbrowie

!

A nuci roznonie —
Na cae pustkowie.

Strzelecka druyna

Napada na skrycie,

Prosi si ptaszyna:

„Darujcie mi ycie!

,Wam strzelcy ród smutku,

,,Ja sodk piosenk,

„Gdzie z góry, w ogródku,

„Zadzwoni w okienko!''

„Co po nim z nas komu?"

Woali psotnicy:

„Zaniemy do domu,

„Do klatki Milicy!"
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Nie piewa sowiczek:

A dziewcz w aobie

Uchylio drzwiczek

:

„A le-e ty sobie!"

Powtórzy o trudno

Co dzwoni w polocie:

„O smutno — o nudno —
„Bez matki sierocie!

„O smutniej — o nudniej

„Bez druha dziewczynie,

„A wyy najtrudniej —
„Bez lasu ptaszynie!

B. Zaleslti. Tom III. 12



XLVI.

PRZEKLESTWO JUNAKA.

Lube dziewcz — zloty kwiecie,

Po co ty na boym wiecie?

Zby zego — zego sia

Matce co ci urodzia!

Urodzia o! cacank

I posaa na hulank;

Jak zwyczajnie na hulance, —
Pijatyka, piewy, tace;

Winem si junacy racz,

Dziatwa goni si przez pole, —

.

A niewiasty w kole skacz,

A dziewczta nuc w kole:

Wesó sobie piem wino, —
Podszczuwaem do swawoli,

Nawina si dziewczyno!

I na wieki serce boli.



XLVII.

RADA TAKA J OWAKA.

W domu kochana matula,

Kiedy do siebie przytula,

Szepce bywao wci swoje:

„Usty nie dotknij mi wina, —
„Nie dbaj o wiece i stroje ,

—
„A strze si chopców jedyna!"

Matula dobrze radzia

;

Có? kiedy rada niemia —
Bo insze w sercu szeptania

:

„Bez wina niema rumieca, —
„Niema wesela bez wieca, —
„Niema bez chopców kochania!"

12*



XLVIII.

DZIEWCZ NA UWIZI.

Oj za gór tam u drzewa, —
Co biaego wci powiewa,

W prawu, w lewo si szamota

;

Ej podobno czyja psota?

Chopiec niknie tu, mknie z przeciwka;

O! doprawdy czarnobrewka,

I nielada co pokuta!

Uwizana jak przykuta. —
Chopiec widzi co si wici,

A ratowa nie ma chci;

Stoi — patrzy — zimna dusza, —
Proba biednej nie porusza.

„Chopcze, ratuj mi na dobie!

„Chcesz to bd siostr tobie."

Chopiec kamie, zimna dusza,

Wcale, wcale si nie rusza

;

Mruczy : „Co tam z tego komu ?

„Mam ja, mam o siostr w domu!"

„Chopcze, chopcze masz me sowo,

„Chcesz to bd ci bratow!"

Chopiec kamie, zimna dusza

;
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Wcale, wcale si nie rusza,

Mruczy: „Co tam sowo owe?

..Mam ja w domu i bratowe!"

„Chopcze widzisz zy mi stoj,

Chcesz to ubk bd twoj!"

Chopiec, chopiec sztuczka skryta

,

Rwie si obces jak z kopyta,

Szach, mach — w ustka, w oczka cmoka-

Odwizana czarnooka;

Cmok, cmok, cmok — bez koca mielej,

I do w doni polecieli.



XLIX.

ONA AGI HASSAN-AGI.

Co si bieli? tam — tam na poninie ?

Czyby niegi, czy stado abdzi

!

Zby niegi, stopniayby przecie

A abdzie, to juby zleciay.

Ani niegi tam ani abdzie . .

.

Ocli to namiot Agi Hassan-Agi.

Ley cbory na krwawej pocieli,

Su n nóg i matka i siostry,

Zona doma — cho w sercu aosna,

W oczach wstrtna — krwie widzie nie moe

Skoro Aga podobrza na zdrowiu.

Posa zaraz pisanie do ony :

„Ani nogi nie wa si postawi —
„W domu moim i midzy moimi." —

Gd}' czytaa ten rozkaz nieboga,

Osupiaa w alu ród komnaty; —
A w podwórku kto konny zattni.

Och! ucieka po schodach w przestrachu.

Chce si rzuci tam oknem z wieycy

;

Biegn za ni córeczki dwie mae

:

rWró si, wró si kochana matulo!
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„To nie ojciec, nie ojciec nasz Aga,

„To wujaszek nasz, bej Pintorowicz !"

Gdy to syszy, powraca pospiesznie.

kajc bratu wiesza si na szyj

:

„Bracie, bracie, o wielka zniewaga!

„Od piciorga odpdzi mi dziatek!"

Rozczulony bej milcza ; a potem

Sign rk pod kiesze jedwabn,

I wycign jej rozwód spisany:

By do matki wrócia sdziwej

A inszemu lubowaa wiar. —
Kiedy widzi co stoi w rozwodzie

:

Wnet cauje obu synów w czóka,

Obie córki w rumiane usteczka,

Lecz przy malcu mizinym w koysce,

Jakby wlipla ustami na wieki.

Brat j musia a uj za rk,
Poniewolnie oderwa od dziecka

;

Na ko biedn posadzi za sob,

I spieszyli do biaego dwora. —
Krótko jejmo bawia u swoich,

Krótko bardzo — dni kilka — trzy — cztery:

Bo e bya z wysokiego rodu,

Nawiedzili mnodzy zalotnicy —
I a wielki sam Kady Imoski.

O modlia, prosia si Beja: —
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„ Zaklinam ci, zaklinam na wszystko !

„Nie chc bracie ju ma inszego

;

,.Bo mi serce, biedne serce pknie —
„Kiedy moje sieroty obacz. 1

' —
Brat nie zwaa na mody i proby,

A zarczy musem za Kadego. —
Jeszcze oto doprasza si brata —

Aby czarno na biaem napisa,

I Kademu oznajmi co prdzej

:

„Moda ona pozdrawia ci mile —
„I uprasza tym listem uprzejmie, —
„Aby — kied}r sprosisz godowniki,

„I do dworu biaego zawitasz,

„Przywióz dla niej zason na gow,

„Dug — czarn na wskro nieprzejrzyst,

„By w przejedzie kolo domu Agi,

„Maych swoich sierót nie zajrzaa."

Kiedy Kady t wol przeczyta,

Zebra swaty swe i godowniki,

Cign huczno do domu biaego:

Kadzi bardzo jechali po on,
Radziej z on spiesz}'li si nazad. —

Gdy jechali koo dworu Agi,

A u okna dziewczynki dwie mae
,

A na wrotach dwaj mali chopczyki

;

O woaj , woaj, ku matce L
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„Wró si do nas kochana matulo,

„Jak bywao, chod z nami do stou!"

Gdy to syszy ona Hassan-Agi —
Ku starocie zwraca si wesela

:

„O! starosto, mój bracie po Bogu,

„Ka tu nieco zatrzyma si koniom,

.Bym sierotom rozdaa gocice!"

I stany konie przede dworem
,

Pikne dziatkom rozdaa gocice:

Dwóm chopczykom zociste meszciki

,

Dwóm dziewczynkom pk cienkiej bielizny,

A malcowi swojemu w koysce

Na wzrost dugi jedwabny kabacik. —
Gdy to widzi Aga Hassan-Aga —
Nawouje ku sobie sw dziatw :

„Chodcie do mnie me biedne sieroty!

„Niema — niema nad wami litoci —
,,Bo kamienne serce waszej matki!"

Gdy to syszy ona Hassan-Agi —
I gdy widzi, e dziatki precz stroni

:

Bialem licem przypada do ziemi —
I nie wstaa, bo duszy nie byo.





TUMACZENIA.





PIE STAROCZESKA.

Z RKOPLSMU KR0LODWORSKIEG0.

Ksic dbrow

Wietrzyk wia poczyna;

Po wod zdrojow

Spieszya dziewczyna:

Nabraa w naczynie

,

I gdy do dom biey

,

Wod ku dziewczynie

Pynie wianek wiey.

Wianek sodkiej woni

,

Fijoki i róe,

Za wianeczkiem goni,

Lecz dogna nie moe.

Wiatr go niós po zdroju,

Niesie coraz dalej
,

Po daremnym znoju

Tak si dziewcz ali:

„Gdybym ja wiedziaa,

Kto was zerwa kwiatki;
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Temu bym oddala

Piercionek od matki

„Gdybym ja wiedziaa,

Kto was otrzs z rosy,

Temu bym oddaa

Plecionk z mej kosy.

„Gdybym ja wiedziaa,

Kto puci w te strony,

Temu bym oddala

Mój wianek zielony."



PRZEPOWIEDNIA.

ODA Z HORACEGO.

Ei' - al ; i"' etc.

Wzniosem o! pomnik trwalszy ni spiowy,

A piramidom królów po nad gowy;

Którego ^l<>ra rca, ni Akwilo

Zniszczy niemocne — ni chwila za chwil,

Mnogich lat kolej, ni czasy w rozpdzie.

Nie caki umr — cz dusza y bodzie,

Wbrew Libitynie. 1 coraz zieleniej —
Wzrosn w mej sawie — póki ksidz a ksieni

Niemo si bd snu po Kapitolu.

Mocarz z niczegom, powiem — i tam w polu

Gdzie Danaus rzdzi) bezwodne poziomy —
I tam gdzie Aufid rozlewa si stromy —
Jam pie eolsk pomidzy Itale

Ogra najpierwszy. — O podnie si w chwale,

Przystp delficka Melpomeno ku mnie.

W zashiny wawrzyn uwiecz wos mój dumnie.



O YCIU WIEJSKIEM.

EPODON Z HORACEUO.

Boat-is ille etc.

Szczsny, kto w yciu niczego nie chciwy.

Jako przed wieki bywao —
Swojemi woy swe uprawia niwy —

Nieduny ludziom ni mao!

Ani mu we nie trba w usz3r klaska,

Ni grozi morska nieaska,

Ni si napiera ku wysokim dworom

,

Ni sucha wrzawy na forum.

Wic lub oeni po wierzbach podniole

Modziuclme ponki, swe wina,

I co okwitsze krzepi latorole,

A co podlejsze obcina

;

To sobie patrzy — jak po bujnej ce,

Hasaj trzody ryczce
;

To zlewa miody do wieuchnych kadzi,

To runa z owiec gromadzi —
Kiedy znów jesie pysznie zamigoce

W dojrzale sadu owoce,

Jake si cieszy rwc grusze dokoa.

Duszc jagod rumian,
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Ze dary wietne opiekuni sioa

Priap i Syhvan dosta;] !

Czasem pod jod uywa ochody.

Dar mu za jdrne wezgowie,

A przeJyskuj skró po skaach wody;

Wabi si. w lasach ptaszkowie
;

T szum strumieni sen] iwy — daleki —
Ze same lipn powieki.

Nu gdy ku ziemi rok ju jowiszowy

Miewa dni niene, to mgawe,

Na dzikie wieprze rozpoczyna owy.

Psami je szczuje w obaw;

Znowu leciuchne rozpociera sieci,

akome sidli kwiczoy
;

Lkliwy zajc, to uraw mu wleci,

Poów dzie po dniu wesoy!

Któ chorobliwych smutków nie rozposzy

Poród takowych rozkoszy?

Có — jeli w domu gospodarza ona,

Któr srom, statek zaszczyca,

Istna Sabinka socem opalona

,

Powszednieli znojów spólnica,

Nanieci ognia na powrót mowi,

„ A gdy si rzewi pomau,

Sama nawiedza dobytek swój krowi,

Z wymion udoi nabiau,

B. Zaleski. Tom III 13
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Swojskiego wina przyniesie postawek

I niekupionych potrawek

!

Ni tak smakuj ostrygi z Lul ryny,

Ni ryb wymylnych rodzaje,

Jakie nam Eol przez morskie gbiny

Na woskie brzegi podaje!

Ni afrykaskie ptactwo tak posili

!

Ani jarzbek Acliiwa

Wyda si thistszy ! jako tu na chwili

,

wiea z drzew polnych oliwa!

Wszystko tu mile — ów szczawik ze lazem,

Smaczne i zdrowe zarazem;

I resztki dobre jagnicia ze wita,

I kózka wilkom odjta

!

I widzie wieczór ród wiejskiej biesiady,

Napaslych owiec gromady

!

I widzie woki — jak w gór lemiesze

Powolnie wlok si z pola!

I widzie — widzie czeladn sw rzesz

Jak twoje lany okol !

Ze syehów takich Alfjusz jak sdz
Szczdzi na wiosk radonie,

Szczdzi i skrztni! — i wszystkie pienidze

,

Odda na lichw ku wionie.



ODA HORACJUSZA

DO PIRRY.

Kochanka zdradna ! ach ! gdzie jest ten modzian,

Co w twem mieszkaniu na ou róanem,

Woniami zlany, drog szat odzian,

Pieci si z tob, zostawszy kochanym.

Dla nicgo sploty zocistych warkoczy

Pirra w niewinnem zaniedbaniu pikszy

!

Có, gdy ty zmienna ! on zdrój ez wytoczy

!

Powab twój jego boleci powikszy.

Zudzony nie zna, jak pikno zdradliwa

Zwyciztwa swego nadyma si chwal.

A gdy spokojnie rozkoszy uywa,

Sdzi, e bdziesz przychyln i sta. . .

Lecz w jakieje si rozpaczy ponurzy,

Gdy w sam chwil nieprzerwanej ciszy

Zawyj wichry, poprzedniki burzy,

I huk szumicych bawanów usyszy.

Ja co uszedem srogiej nawanicy,

Co asce Bogów winienem dar ycia,

Juzem na cianie Neptuna witnicy

Tablic mego wywiesi rozbicia.

V&%?.
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ODA HORACJUSZA

1)0 WEZERY.

Królowo Knidos ! Mioci bogini

!

Opu rozkoszne wyspy Cypru gaje,

Przybd do wonnej Gflicery wityni,

Tobie j t daj.

Przybd wraz, prosz, z dzieciciem zbrodniczeui,

Z tob Merkury, wdziki i nimf rzesza,

I modo, która bez ciebie jest niczem,

Niechaj pospiesza.



MARIA STUART W WIZIENIU.

(Z francuzkicgo.)

Napróno moje bole straszliwa

Echo w tych murach powtarza;

Próno wspominam przeszo szczliw

,

Gdy los obecny przeraa.

Widz, jak przez te pospne kraty.

Miosnych piosnek kwileniu

Powica chwile rodzaj skrzydlaty

;

Ja tylko jcz w wizieniu.

Jakkolwiek dzika srogo jest czynna,

Spokojnie znios niedol,

Nieszczsna wprawdzie, ale niewinna,

Za sdzi przyszo wzi wol.

Nieprzyjacióko !*) sroga, okrutna!

Przyszo wytknie zbrodnie twoje,

A tam gdzie Marji mogia smutna

.

Lito la bdzie ez zdroje.

Ciemne sklepienie ! alu tumaczu !

Nagrodo ! za me zasugi

!

*) Elbieta.
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Ach ! jak dzie jeden spdzony w paczu

Dla nieszczliwych jest dugi.

Wiatr ten co wiszcz, sowa co huczy,

I jki aosnej spiy,

Wszystko mi mówi , wszystko mi uczy

,

Ze si mój wkrótce kres zbliy.



NAWIEDZINY GROBU LAURY.*)

Seuto 1'nurA mia antica.

Petrurca.

I.

„Dycham powietrze dawne; na lewo, na prawo,

Widz lube pagórza skd mign w przeroczu

Blask mi pikny od niebios, i wieci do oczu

Niegdy pieciwie, mile: dzi smutnie i zawo".

,.0 cbore serce moje! o gowo niebogo!

Murawa oto wdowa, strumie mtny pynie,

I pusto, chodno w gniazdku, po mojej ptaszynie.

Och! a y tu i umrze utskniaem bogo."

„Po ladach ukochanej
,
(myliem) tam zbliska

I pod oczyma, które niewoliy w ciele,

Spoczn sobie po tylu znojach — na igrzyska."

„W subiem srogiego pana zmarnowa lat wiele,

Gorzaem, póki mego starczyo ogniska

,

A teraz na rozwianym pacz tu popiele."

*) Ten sonet tumaczony z Petrarki.
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II.

Grób nie pusty, bo szepce: „"Wieszczu na kolana,

Uszanuj gone imi : Laura Petrarkowa

!

Laura — Laura — mioci, i pieni królowa !

"

I jam w subie srogiego wychowany pana

!

I moja pie z pod serca brzmica i ograna,

Tajemnic sw wielk pod pieczci chowa

;

Huczy jeno w pustyniach jak duma stepowa

,

Ku czci bezimiennego jakiego hetmana!

Pen — miedzian piersi wybuchn w rozjki

!

Pogrobowiec slawiaski , natchnionego Wiocha

Rozbudz w okolicach piew miniony, mikki

!

Cudza, o! cudza pieni, ciszej, ciszej trocka!

zami oto mojemi ul sercu mki

;

Laura na pocieszenie w gos ku mnie zaszlocha.

III.

I mioci i pieni wiat si tu najgrawa;

Burz — co w sercach naszych na ywot pustoszy

,

Zowie oczarowaniem sawy i rozkoszy:

Och! cierniowa to rozkosz, opakana sawa!
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Pie nasza—struga, w której wierciedli wiek mody,

Tczuje si — tczuje , a w piaskach zaginie

;

Albo gdzie rozbkana w bezbrzene pustynie

,

Odbija jeno blaski Niebieskiej pogody,

Lauro ,
— o ! byo bogo — jak w raju zielono

,

Kiedy na Kapitolu w ksicej ozdobie

Petrark — i w Petrarce ciebie uwieczono.

Kochanek twój ród hymnów utsknia ku tobie

,

Rozradowaniem wielkiem brzmiao -wieszcza ono,

Niós wieniec do nóg twoich — a zoy na grobie.

IV.

Kochankowie w ojczynie duchowej oboje —
Cr.e wam, pokon i pokój obojgu na witki!

Pobony , miujcy , lutnista daleki

,

Roni ku wam westchnienia napodróne moje.

Bogosawcie jak duchy bliniemu w boleci

!

aoba w mojem sercu poojczysta, wielka;

Tskna te i ponura pie pocieszycielka

Swojej Lamy, na ziemi cudzej nie rozpieci

!
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Dalej, dalej, o! dalej za wiatrem popdz,

Bogo mi tu poduma na sawnej mogile

,

Na nut Petrarkow wasn jka ndz.

Indziej — indziej — och! razem zanucimy mile!

Robaczek , sw jedwabn musz wysnu przdz

;

A potem w lot ku niebu — pomidzy motyle.



PIELGRZYM.

BALLADA Z WALTERA SKOTA.

I.

Pucie mnie ! pucie w podwórzec zamkowy

,

Pysznych podwojów odsucie wrzecidze

,

nieg zimny bije, wiszcz wiatr grudniowy,

Zmoky, przezibly — i bdz i bdz.

II.

Nie jestem wcale natrtny podróny,

Wszystko mam z sob, nie pragn jamuny;

Wszake ktokolwiek, w tak okropnej nocy,

Ma prawo ludzkiej zada pomocy.

III.

niegiem zawiana znika z oczu droga,

Tu pokutnika zaskoczya zima,

Pucie mnie
,
pucie zaklinam na Boga

!

Bogosawiestwo odbierzcie pielgrzyma.

IV.

Wdruj z Rzymu, wspólnej naszej matki

,

Nios odpusty i witych ostatki

,
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Niechaj was o tein Anieli ostrzega,:

Pucie mnie, pucie przez mio bliniego.

V.

Przelky zajc kryje si do nory

,

Jele przy ani ucieka przez bonie
,

Ja biedny starzec zwtlony i chory

Gdzie si, ach! gdzie si przed burz uchroni?

VI.

Z rozgonym hukiem wre rzeka burzliwa,

Gniewna, wezbrana, w falach si rozpywa

;

Popyn przez ni cho zimno i ciemno

,

Gdybym litoci nie wzbudzi nademn.

VII.

Pukam i darmo — elazne podwoje

,

Lecz twardsza od nich pana zamku dusza,

Gdy go bliniego los, ni lata moje,

Ni proba w imi Boga nie porusza.

VIII.

Zegnam ci! niechaj Pan ziemi i nieba

Przedua w asce i szczciu twe lata,

I oby nigdy nie byo ci trzeba,

Zebra na staro litoci u wiata.
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IX.

O mury starca rozbiy si sowa,

Ale pan zamku nie bdzie mia ciszy —
Ilekro burza zaszumi grudniowa

,

W powistach wiatru znowu je usyszy

X.

Bo gdy po nocy — z jutrzenk rumian
,

Mgy z po nad wody podniosy si rano

,

Fal rzucone pomidzy opoki

Zimne pielgrzyma znaleziono zwoki.



ZMIENNO.
Z GOETHEGO.

W kpieli tu do mnie jak wdzicznie tam zdaa

,

Wyciga ramiona srebrzca si fala

,

I igra koo mnie byszczca jak tcza

;

Lecz wiatr j popycha , nurt rzeki porywa

,

Ucieka ode mnie — lecz druga nadpywa . .

.

Tak mija i wraca serc rozkosz modzieca.

A jednak marnujesz niebaczny , aosny

Pierzchliwe godziny promiennej twej wiosny,

e pocho ci rzuci kochana wietrznica

;

Poczekaj! szczliwe nadpyn znów chwile,

Poigra si z drug tak sodko i mile,

Jak gdyby to pierwsza dopiero dziewica.



PIE MINIONY

Z GOETHEGO.

Czy znasz t ziemi gdzie kwitn cytiyny

I pomaracze jak zote lni w pysze,

I okrg Nieba taki jasny, siny,

I wietrzyk w mirty a wawrzyny dysze

;

Czy znasz t ziemi?

Och tam ! o tam

Byoby bogo obojgu nam

!

Czy znasz dom pikny, wysoki, w kolumny,

W którym gdzie spojrze bogato , wspaniale

,

I marmurowych mów orszak tumny

Niby spoglda i duma o chwale;

Czy znasz ten dworzec?

Och tam ! o tam

Byoby bogo obojgu nam

!

Czy znasz te góry, gdzie pod niebo cieka,

Po której we mgle mu lizga si kroki

;

"W okoo otcha — gdzie jaki smok mieszka,

Skay na skaach — a hucz potoki

;

Czy znasz te góry ?

Och tam ! o tam

Byoby bogo obojgu nam

!



O N O C Y.

Z GOETHEGO,

Po co alim si w niemocy,

Na samotno lub nocy?

Po co skarym Niebios Pana?

Noc ku szczciu nam jest dana!

Jak niewiast tu mowi

,

Na poow Bóg stanowi;

Bóg uczyni — e noc dniowa

Najpikniejsza jest poowa.

Co nam ludzie po rozkoszy,

Któr spodzi dzie i sposzy ?

Chwilka nasza, chwilka wasza

,

Jake marnie si rozprasza !

Oto modzian nicy zmiany,

Buja, lata niewstrzymany

;

Nim dziewica sodka, czua,

Do ustronia go przykua.

Szczcie ici si nie w zgieku.

Lecz przy lampy tam wiateku

;
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Kiedy usty ust jej bliski

Dzieli miechy i uciski.

Sowik uuci bez przestanku

Dla kochanki o kochauku;

Lecz dla winia, dla ndzarza,

Wiecznie ach — o ach! powtarza.

Jake lekkie w sercu bicie —
Gdy dzwon z wiey zasyszycie

,

Co w rozbrzmieniach ju dwunastu,

Sen i cicho gosi miasta.

Jak dzie dugi — do na onie,

Ku zachodniej patrzym stronie,

Bo dzie nosi troski, psoty.

Noc wytchnienie lub pieszczoty.

B. Zaleski. Tom III. 14



KRÓL DZIADEK

Z GOETHEGO.

I ciemno — i wietrzno — a ttni po boniu?

To ojciec z dzieciciem mknie noc na konin:

Piastuje przed sob na rku chopczyka,

Otula, przygarnia, a spieszniej pomyka.

„Mój synku! dla czego twarz tulisz na onie?"

„Nie widzisz o tatku! Król-dziadek w koronie,

„Król-dziadek — i z brod — o duga i ruda!"

„Co tobie me dzieci? to tuman — uuda!"

„Chod do mnie o dzieci—cho zaraz—tej chwili!

„Bdziemy si piknie po czce bawili,

„U mojej tu matki kwiateczków bez liku

,

„Bez liku zocistych sukienek chopczyku!"

„O tatku czy mona? ni wzroku ni sychu

!

Król-dziadek doprawdy wci szepce po cichu"

—

„Daj pokój me dzieci — bd dobrej otuchy!

To wicher wiszczcy zamiata lió suchy."

„Có pójdziem chopczyku — na kwiatki do czki?

O ! liczne córeczki klaskaj ju w rczki

,
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Córeczki si moje na nocnych tam' godach

Hutaj — klaskaj;} — i nuci po wodach."

„O tatku — o tatku ! nie tuman rozwiewny —
Król-dziadek to stoi — i jego królewny."

„Co tobie mój synku ? — skro pole a pole,

I z boku gdzie-niegdzie bielej topole."

„O kocham ci, kocham — me dzieci rumiane,

Lecz nie chcesz z ochoty, to musem dostan.''

„O tatku, Król-dziadek podchodzi powoli;

I cignie mnie tatku — ach cignie — a boli!*

Ju ojciec si trwoy: ko kopn po drodze:

A dzieci stkao — i jklo raz srodze :

Dopadli nakoniec do dworu. I dziwy

!

Na rku ojcowskim chopczyna nieywy.

14*



IDEAY
Z SZYLLEltA.

To mnie odbiegasz wieku zoty,

Z druyn fantazyjnych mar?

Wesela moje i tsknoty

Niby rozwiewny nikn gwar!

Zdradziecko tak, nieubaganie,

"Mkniesz wieku miody kdy w dal,

Och ! na bezbrzenym oceanie

Mkniesz tam, za prdem wiecznych fal.

Pogodne one soca zmierzch!}',

Co ozacaly drog w wiat

,

Ideay si rozpierzchy,

Którem hodowa tyle lat.

W nic si rozwiewa ufno mia,

W lube rojenia mego snu,

Och ! rzeczywisto zniweczya.

Co piknem , boskiem byo tu.

Jako w objciu tam namitnem,

Snycerz ponc wtuli skro
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"W posgu swym — a gonem ttnem

Lodowy marmur odbrzmia do

:

Z takiem uczuciem Pigmaljona.

Piastujc w onie wieszczy sza,

Objem ongi wiat w ramiona

A tchn, i z martwych do mnie wsta.

I dzielc , dzielc peni ycia

Niemowa on, zaszepta w such,

Zrozumia serca mego bicia,

Odcaowywa jako druh,

A pie powstaa w niebogosy

!

Drzewo tam, kwieci strumie z gór,

Bezdusznych nawet gazów stosy,

Odwtóroway rano w chór.

I ciasne ono w cudzie drgno,

Jakoby wszechwiat pod niem stk;

I sta si ! wciela si poczo

O ! w czyn i w sowo, w ksztat, i w dwik!

Póki w pkowiu wiat si poni,

O jake wielki oczom lni

!

Jak zmala, kiedy si wyoni

Odam nijaki z górnych bry.

I modzian dusz, sercem calem

,

Ukocha krótki ycia nów.
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Kozgrzany wntrznych ogniów szaem,

Skrzydlaty zud wieszczych snów,

A pod soneczne tam kolisko

Do gwiazd niebieskich zmierza lot;

Wszystko za nisko dla — za blisko,

Nieskoczonoci dotrze wrót.

Jal e janiao dumnie czoo !

Bez troski — bo na znój i bój
,

Wiód on pod rce, wiód wesoo,

Cay chorowód wietrzny swój

;

Promienne szczcie wiód na ziemi

,

Mio nie skp sodkich ask

,

Chwa, w gwiadzistym dyademie

,

Prawd odziami w soca blask.

Lecz ach! ju na poiowie drogi,

renic zami rbek z ez;

Zdradnie , bo orszak wiatronogi

,

Chwil po chwili z oczu czez.

Szczcie odbiego — i na zawdy

;

Nie nasycia Wiedza chce;

Sonecznej och ! oblicze Prawdy

Zwtpienia owia mroczny cie.

I wiece Chway w poniewierce,

Patrzaj , na czyich czoach lni?
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Osierociao wczenie serce —
Po wionie krótkiej — zwido z ni.

I ciszej wci, i wci od tedy,

Smutniej, samotniej z kadym dniem;

Ledwie nadzieja kiedy — kiedy

W ciemni wiatekiem mrugnie indem.

Któ po kaanej onej wionie,

Podzieli ze mn kolej prób?

Kto obok stanie tu mionie,

I zoy kiedy w ciemny grób?

Ty! co koia wszystkie bole,

Przyjani sodka, drugie ja.

Ty mi na ziemskim tu padole

Wytrwaj, do schyku wytrwaj dnia.

I ty ! co z tamt rka w rce

Umilasz wspólny zawód nasz,

Praco! ty zrosisz czoo w mce,

Lecz nie odbierasz ju co dasz,

I pod wiecznoci gdzie podwoje

Pylinki wprawdzie z ycia dróg,

Chwile, dnie, lata niesiesz swoje,

A si umorzy czasów dug.



GODY ZWYCIZCÓW

Z SZYLLERA.

I.

W Priamowej tam ziemicy

Pustki — w gruzach ley gród —
A zwyciscy wojownicy

W strojnych nawach — z po nad wód

Odtsknieni po rozce,

Patrz dumni. Ju bo ju

Za mgy rbkiem siniejce

M helleskie brzegi wzdu.

Pdzc chyej na przystanie

,

Ku zatokom u stóp gór ;
—

I godowej pieni chór,

Huczy w krg na powitanie.

II.

Na pokadach gwarne grona

:

Dugowosych branek lik,

W bólu tucze biae ona,

Targa wiezie swoich wnik;

Szlochajca na gos rzesza

Po za siebie zerka — w dal

;
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Do radosnych pieni miesza

Porodzinny, wielki al :

„Bd nam zdrowa, ziemio droga !

„My porwane z ojców chat,

„Miedzy cudzych idziem w wiat

:

„Szczsny, kto legi z rki wroga."

III.

„Od czci bogów poczniem gody!"

Kalchas nó ofiarny wzniós:

„Cze Palladzie! która grody

„Wznosi z gruzu, wali w gruz.

„Neptunowi cze ! co ldy

„W srebrnych fal opasa blask.

„Cze Zewsowi ! co w swe rzdy

„Uj wagi kar i ask.

„Uiszczone wielkie cele! —
„Dugich bojów znojny czas,

..Pikny koniec wieczy raz :

„Pyszna Troja tam w popiele".

IV.

Agamemnon wódz wyprawy,

Liczy wzrokiem zastp swój,

Szcztki ludów adnych sawy,

Co ruszyy ongi w bój
;
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I mga kbi si po czole

:

„Ty to królu królów? ty

„Co m puków wywiód w pole,

„Z tak garstk wracasz dzi?

„Ciesz si kada duszo ywa

,

„e domowy ujrzysz próg,

„Bo do mierci wiele dróg,

—

„Rzadki ten, — co z ni wygrywa.

„Niekademu- na rodzinie,

„Wnij odrazu w dawny ad
;

„Na sw-jin progu bodaj ninie

„Utknie w sie zakryt zdrad:

„Ten si cudzym da we znaki

,

„A swój w domu czyha na!"

Tak przemówi król Itaki,

Synny z mdrych dzie i zda

:

n Szczsny! komu Westy rami

„Podtrzymujc wity srom

,

„Przed gachami strzego dom;

„Bo niewiasta wierno kamie."

VI.

Król Menelaj tam przy onie,

Chmurny — cho si wdziczy do ,
—
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Na rozkosznem, licznein onie

Wzdraga si utuli skro :

„Wielkie (wola) bogów dziwy!

„Pomsta ciga niecny czyn

;

„Sd Kronidek sprawiedliwy,

^Kani ludzi wedle win:

„Zdrajca sam ssie zgubi snadnie
;

„Bo na sabej nawel pici,

„Gocinnoci prawa mci

„Grony Zews co wiatem wadnie.

VII.

„Koniu szczodrzy a askawi

„S Bogowie wedug dz,
„Niech ten Bogom bogosawi !

Mrukn modszy Ajaks drwic :

,,Patrzcie co niebianie broj,

, .Czyich drogich strzeg gów!

„Patrokl oto leg pod Troj

,

„Ale Tersyt wraca zdrów.

., Szczcie? lepiec nam rozdziela!

„Mimo wszystkich bogów gniew,

„Woli Zewsa nawet wbrew

,

„Sam rozdawc on wesela.
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VIII.

,.Najdzielniejszych wojna zmiata;

„Lecz dopokd socu trwa

,

„Sawie bohatera brata
,

„Wie nad Hellad sta :

,,On gdy nawy nam gorzay,

,,Zgasi poar, rozmiót cisk,

,,A jzycznik miernej chway

„Odniós za to cze i zysk.

.,Pokój ci mój bracie w grobie

!

„Nigdy wróg ci nie tkn nam;

,,Zmóg Ajaksa Ajaks sam

,

,,arem gniewu zgorza w sobie.

IX.

„Przesawnemu Acbillowi
,

„Czas o! bracia ,.ywic' wznie!' 1

Neoptolem z czar slowi :

„Rodzicielu, cze ci! cze!

„Nie za zmiennem albo pochem

„Dobrem goni wielki m

;

„Ciao bo znikomym prochem, —
,,Pikne imi synie wci.

„Ojcze! tobie w pieni Greków,

„Ju nie zajdzie odtd dzie
,
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„Bo cho przemkn} mi jak cie,

„yjesz nam na wieki wieków.

X.

„Kiedy ao usta skleja

..Zwycionym — by gos wznie;

,,Pijmy — rozbrzmia syn Tydeja:

„W cze Hektora. Cze mu! cze.

,,Kto za naród mnie stawa.

,,I da dusz sw jak on,

„Bracia ! wiksza nasza sawa ,
—

„Lecz pikniejszy jego zgon.

„Kto jak on za naród stawa,

„A ojczynie spaci dug, —
„Uczci pieni go i wróg

;

„W uciech ludów jemu sawa!"

XI.

Teraz w kolej Nestor stary.

Trzech pokole zgasych druh,

Z uwieczonej kwieciem czary

Ku Hekubie przypi w such:

,,Matko ! nie pacz losu zmiany

,

„Stra minionych pami chwil

!

„Na piekce serca rany —
„Sodki Bacha balsam schyl!
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„Dar to boski , — podany

„ród gorzkoci tutaj chwil;

„A wiec pen, czar schyl,

„Na piekce serca rany!"

XII.

,,I Niobie tu niebodze,

„Gdy w ni Zews gromami bi,

„Poranionej w sercu srodze
,

„Nektar ten przysporzy si

;

,,Bo dopóki sok jagody

„Sodzi cierpko spieklych warg,

,,Tonie w gb letejskiej wody

„Wszelki ból, bez ez i skarg:

,,Bo dopóki sok jagody

„Sodzi cierpko spieklych warg,

„Niemo ból — bez ez i skarg —
„Tonie w gb letejskiej wody."

XIII.

W tern Kassandra, wieszczka wita .

Której Feb wntrznoci egl,

Bysa wzrokiem na okrta,

Na dymicy swojski brzeg:

„Dymem dzieo miertelnika;

„Jak ten tuman w podle nas,
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„Ziemska wielko marnie znika

,

,,Bo nie nasze wiat i czas !

„Morzem — ldem —m si miota,

„Troska za nim pdzi w lot;

„Nikt z nas nie wie jutra psot,

, To oyjmy dzi ywota!"

KONIEC TOMU TRZECIEGO.
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Oda Horacjusza do Piny

Oda Horacjusza do "Wenery

Marja Stuart w wizieniu. — Z francuzkiegof AfC

Nawiedziny grobu Laury

Pielgrzym — Ballada z Waltera Skota

Zrr'eno\ — Z Goethego

Pie Miniony. — Z Goethego

O nocy. — Z Goethego

Król dziadek. — Z Goethego .

Ideay. — Z Szyllera

Gody zwycizców. — Z Szyllera
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